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I. — GEÇEN I 

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

Kayseri Milletvekili Nuh Mehmet Kaşıkçı, Türki
ye Cumhuriyetinin Beşinci Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay'm ölümünün beşinci yıldönümü münasebetiy
le, 

Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil, Sovyetler Bir
liğinin ABD ve diğer ülkelere Kıbrıs konusunda yap
mış olduğu Uluslararası konferans çağrısı hakkında 
ve 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu da, Doğu 
Anadolu Bölgesinin tarım girdileri ve sorunlarında 
alınması gerekli önlemler ve bu konuda uygulanacak 
politika hakkında; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı tsmet Ka

ya Erdem hakkındaki Meclis soruşturması önergesi
nin görüşmelerinin 11 Haziran 1987 Perşembe günkü 
birleşimde yapılmasına, 

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması 
Hakkında Kanun Tasarı ile 298 sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ve 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Hüküm
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
nin görüşmelerine 23 Mayıs 1987 Cumartesi günü saat 
14.00'te başlanması ve çalışma süresinin görüşmelerin 
bitimine kadar uzatılması ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 26 Mayıs 1987 
'Salı gününden başlanarak 9 Haziran 1987 Salı günü
ne kadar çalışmalarına ara verilmesine dair Danışma 
Kurulu önerisi kabul edildi. 

6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/843) (S. Sayısı : 
569) yapılan açık oylama sonucunda kabul edildiği, 
kanunlaştığı açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi 
(2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) üze
rindeki görüşmeler daha evvelce alınan karar gere
ğince; 

İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcekçiliği 
Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu (2/139) (S. Sayısı : 515); 

Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstanbul Mil
letvekili Bülent Akarcalfnın, 21.12.1959 tarih ve 7397 
sayıh Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Ka-

TANAK ÖZETt 

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Madde
lerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek ve (4) Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları 
(2/317) (S. Sayısı : 554), 

İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 13 Ar
kadaşının 11.11.1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerine [Fık
ralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Milletvekili Nuri 
Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 sayılı Türkiye Rad
yo - Televizyon Kanununun 20 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine ilişkin Kanun teklifi ve Anayasa Komis
yonu (2/310, 2/374) (S. Sayısı : 556), 

Bir siyasî partiden istifa ederek DSP kurucuları 
arasında yer alan dört milletvekili ile bir siyasî par
tiden kesin ihraç edildikten sonra DSP'ye giren bir 
milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü maddesi muva
cehesinde hukukî durumlarına dair Başkanlık Divanı 
Kararı ile Başkanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
(3/1016) (S. Sayısı : 546), 

Bir siyasî partiden istifa ederek başka bir siyasî 
partiye giren; mensup olduğu siyasî parti feshedilen 
ve başka bir siyasî partiye giren milletvekillerinin, 
Anayasanın 84 üncü maddesi muvacehesinde hukukî 
durumlarına dair Başkanlık Divanı Kararı ve Başkan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon (3/1158) (S. Sayı
sı : 547), 

Bir siyasî partiden istifa eden ve daha sonra yeni 
bir siyasî partinin kurucu üyeleri arasında yer alan; 
bir siyasî partiden istifa eden ve daha sonra başka bir 
siyasî partiye giren; mensup oldukları siyasî parti ka
patıldıktan 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 Karan ile Başkanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon (3/1073) (S. Sayısı : 548), 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve Tokat 
Milletvekili Metin Gürdere'nin, Ankara Milletvekili 
İsmail Saruhan'ın, Uşak Milletvekili Mehmet Topaç' 
in 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifleri ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu (2/77,' 
2/338, 3/345) (S. Sayısı : 565), 
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Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 9 Ha
ziran 1934 tarihli ve 2502 sayılı Kanuna Bir Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri; Ta 
rım Orman ve Köyişleri komisyonları (2/245) (S. Sa
yısı : 566), 

Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ve 3 Arkadaşı
nın, 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi, Geçici 4 üncü Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu (2/446) (S. Sayısı : 572) 
raporları üzerindeki görüşmeler de komisyon yetkili
leri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Ertelendiler. 
Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve eski Ba

kanlardan Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın 

II. — GELEN 
23 . 5 s 1987 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç 

Geçici Madde Eklenmesine İDalir Kanun Hükmünde j 
Kararname (1/860) '(Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve i 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ve komis- : 

yona havale tarihi : 22.5.1987) 
Tasarı 

1. — 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve 7269 sayılı Kanunun 
Değişik 33 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı (1/859) (Bayındırlık, 
îmar, Ulaştırma ve Turiizm; Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş ve komisyona havale ta
rihi : 22.5.1987)1 

Teklif 
1. — Burdur Milletvekili Necip Oğuzhan Ar-

tukoğlu ve 13 Arkadaşının 26J6Jİ92Ö Tarihli 404 

İmralı'da bulunan mezarlarının nakli ve isimlerinin 
bazı tesislere verilmesi hakkında Kanun teklifi ile 
(2/447) (S. Sayısı : 573), 

1615 sayılı Gümrük Kanununun bir maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun teklifinin, (2/452, 2/82) 
(S. Sayısı : 574) 

Kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 
23 Mayıs 1987 Cumartesi günü saat 14.00'te top

lanmak üzere birleşime saat 18.57*de son verildi. 

Başkan 
Başikanvekili 

Abdulhalim Araş 

KâHip Üye Kâtip Üye 
Samsun Edirne 

Süleyman Yağcıoğlu İsmail Üğdül 

KÂĞITLAR 
Cumartesi 

sayılı Mülkî Teşkilat Kanununu Tadil dle Buoak İl
çesine OEski Adı Oğuzhan'ı Veren Kanun Teklifi 
(2/466) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ve 
komisyona havale tarihi : 22.5.1987) 

Raporlar 
1. — Doğal Gazın Tanzimi Hakkında Bazı Ka

nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu 
Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 
'Bütçe komisyonları raporları (1/850) (S. Sayısı : 579) 
(Dağıtma tarihi : 22.5.1987) (GÜNDEME) 

2. — 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanunu ile 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu Gelirleri Kanununun Bazı Hükümlerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve 'Bütçe Komisyonu Raporu (İt/851) (S. Sayısı : 580) 
(Dağıtma tarihi : 22.5,1987) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlo (Samsun), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 111 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

Ad okunmak suretiyle yoklama ya-BAŞKAN 
pılacaktır. 

(Ankara Milletvekili Ali Bozer'e kadar yoklama 
yapıldı). 

BAŞKAN — Toplantı yeter sayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, TBMM 

Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliğinden çekildiğine iliş
kin önergesi (4/336) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» kısmında Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanından bir 
istifa tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunaca
ğım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlık Divanında Kâtip Üyelik görevimden is

tifa ediyorum. 
Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

23 . 5.1987 
Mehmet Üner 

Kayseri 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. — SEÇİMLER 

1. — TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan 
bir Kâtip Üyelik için seçim. 

BAŞKAN — Gündemin «Seçim» kısmına geçiyo

ruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanın
da açık bulunan ve Doğru Yol Partisine düşen bir kâ
tip üyelik için, Doğru Yol Partisi Grubunca Van Mil
letvekili Sayın Fevzi Erdinç aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

/. — Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunul
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyo
nu Raporu (1/854) (S. Sayısı : 576) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

Alınan karar gereğince, Anayasa Değişikliklerinin 
Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun Tasarısının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

(1) 576 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup, okunmaması husu

sunu oylarınıza sunacağım : Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Paşa Sarıoğlu; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi gru
bum ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

— 284 — 
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Sayın milletvekilleri, Anayasanın, 17.5.1987 tarihli 
3361 sayılı Yasayla ve çoğunluğun oylarıyla değiş
tirilen 175 inci maddesinde; Türkiye Büyük Millet 
Meclisince değiştirilen anayasa maddelerinin Cum
hurbaşkanınca halkoyuna sunulması hükmü yer al
mıştır ve bu yasa onaylanarak yürirlüğe girmiştir. 

Şimdi ise, bu halkoylamasının nasıl yapılacağına 
ait yöntemleri birtakım usul ve esaslara bağlayan, 
halkoylaması düzenlemesine ilişkin yasa tasarısını 
görüşmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, SHP olarak, gerek Sayın Ge
nel Başkanımız, gerekse grup adına konuşan sözcü
lerimiz ve kendi adlarına konuşan arkadaşlarımız, 
yasakların kalkmasındaki en basit yöntemin, geçici 
4 üncü maddenin burada yüce Meclisçe kaldırılması 
görüşünü savunmuşlardı. Bunda direnmemizin iki 
ananedeni vardı: Bunlardan birincisi; bu yöntemin 
en basit yol oluşu yanında, sadece bu yasakların ko
nup konmaması için özel bir şekilde halkoyuna gidil
mediği, halktan sadece bunun için «Evet» veya «Ha-. 
yır» denmesinin istenmediğidir. Bu madde, hepinizin 
de bildiği gibi, 1982 Anayasa paketi içinde sadece 
geçici bir madde olarak yer almıştır. Onun için de, 
halkın bu işe gereksiz yere zorlanmasının, halka kar
şı büyük bir haksızlık olduğudur. 

İkincisi ise; 12 Eylül öncesi ve sonrasında, yara
ları sarmada, haksızlıkları gidermede daha yumuşak, 
daha barışçıl, daha insancıl ve daha sağduyulu bir 
yaklaşımın gereğine olan samimî inancımızdır. Aksi
nin ise, ülkenin daha yeni yeni küllenen 12 Eylül 
yaralarını yeniden kaşıyarak, unutulmaya yüz tutan 
küskünlükleri, kırgınlıkları, kin ve kavgaları ve nef
retleri tazeleyeceği ve toplumu her kesimiyle tedirgin 
edeceğine olan kuşku götürmez endişemiz ve üzüntü-
müzdür; ama ne yazık ki, bu iktidar işe bu açıdan 
değil de politik ve matematik açıdan bakarak, ken
dini, kendi amacını ve çıkarını, toplumun huzur ve 
güveninden, yararından önde tutmuştur. 

Bu, büyük bir hatadır, iktidarın bu tutumu, top
lumda yeniden derin sarsıntılar yaratacaktır; çeşitli 
açık ve kapalı propagandalar toplumun değişik ke
simlerinde, kamplarda taraf olmaya zorlanarak, bu 
sefer de, eskiler ve yeniler tercihine sürüklenecektir. 
Bu anlayış, bu davranış, halka hizmet değil, zulmet
tir. Halk âdeta zorla 12 Eylül öncesi kaosunun içine 
çekilmektedir. Bir hükümet bu kadar sağduyu ve ba
siretten yoksun olamaz. Aslında hükümet de dene
mez; bu doğrudan doğruya Sayın Başbakanın kendi 
siyasî çıkmazının ve kişisel hesabının birileriyle gö

rülmesinde milleti araç olarak kullanmak istemesin
den başka bir şey değildir. 

Sayın milletvekilleri, inanınız, bu halkoylaması 
yasasının özellikle yürürlüğe girmesinden sonra, gittik
çe artan bir hızla ülkede tansiyon yükselecek, taraf
lar amansız bir kavgaya girecek ve bütün bir yaz ül
ke, erken seçimin de gündeme girmesiyle, bir yangın 
yerine dönüşecektir. Evet; sezebildiğimiz ve anlaya
bildiğimiz kadarıyla, bu böyle olacaktır. Bu kavgada 
bir komutan şu veya bu şekilde galip gelecek; ama 
kaybeden halk olacaktır; tıpkı Prut Savaşında or
duların kaybolduğu gibi. Halbuki, bir iktidarın en 
başta gelen görevi, ülkeyi huzur ve barış içinde yö
netmektir. 

Halkın işsizlikten, aşsızlıktan, belediyelerdeki rüş
vet ve yolsuzluklardan, vicdanları kanatan pahalılık
tan, fakirlikten sesi ve şikâyeti gazete sütunlarına 
sığmaz olmuştur. Kadınlar, geçim sıkıntısı yüzün
den kollarında çocuklarını satışa çıkarıyorlar; geçim 
sıkıntısı çeken baba, kendi evlatlarını katlediyor, in
tiharlar artıyor. Piyasada denetimsizliğin her türlüsü 
ve keyfiliğin her çeşidi hüküm sürmektedir; aldıran 
yok. 

Sayın milletvekilleri, işte, ülkenin bu kadar acil 
sorunu varken iktidar, birkaç eski siyasinin affını bir 
büyük sorun haline getirmekten kaçınmamakta, ken
disinden başkasını düşünmemektedir. Avrupa Top
luluğuna girmek isteyen iktidar, hasta demokrasimizi 
ayağa kaldıracak sağlam ve akılcı yollar, yöntemler 
bulmak yerine, kararlar almak yerine, ağzına şurup 
verme bahanesiyle, onun sinesine çökmüş, nefesini da
ha da daraltmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, geçmişte bu gibi oyunlar ka
muoyunda itibar görmedi, bugünküler de görmeye
cektir. Sayın Başbakan bir taraftan, «Biz bu işte ta
raf değiliz» diyor öbür taraftan, «Hayır» sloganları 
geliştiriyor. Yine bir taraftan, «Biz taraf değiliz» de
niyor, öbür taraftan, böyle bir tasarı Meclise geti
rilerek radyo ve televizyonda iktidar kendisine söz 
hakkı istiyor. Neden?.. Sormak istiyorum; madem ta
raf değilsin, radyo ve televizyon konuşmalarında ne 
diyeceksin, diye sormak istiyorum? 

Sayın milletvekilleri, her nereden bakarsanız ba
kınız, birkaç siyasinin yasaklarının kalkmasını kendi 
siyasî hesapları için bir ülke sorunu haline getirmek
le bu iktidar, ülke ve ulusumuza kötülük etmekte
dir. Bu işte halka gitmekle, bir demokratik anlayışın 
uygulaması değil, seçim kaygısıyla bir siyasî dene
menin «Ya tutarsa» anlayışıyla provası yapılmakta
dır. 
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Biz SHP olarak baştan beri, hem Anayasa deği-
şikliğindeki yönteme ve hem de 4 üncü madde için 
halkoylamasına lüzum olmadığı görüşünü savunduk 
ve buna karşıyız. İnancımız odur ki, bu konuda, eğer 
bir halkoylaması yolu açılacak idiyse, yasakların kal
dırılması veya kaldırılmamasını halka götürmeden 
önce, bu yasakların... 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Anayasa 
değişikliğini Cumhurbaşkanı onayladı. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bu yasakların 
parlamento tarafından mı, yoksa halk tarafından mı 
konmasının halka götürülmesinin daha büyük yararı 
vardı; bu daha büyük bir demokratik anlayış ola
caktı. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, biz parti olarak, içtenlikten 
uzak ve her yönüyle ülkede huzur ve güvene ve de
mokrasiye katkısından şüpheli olduğumuz gerek Ana
yasayı değiştirme yöntemlerine ve gerekse onun sonu
cu olarak bu tasarıya karşıyız. Bununla iktidarın is
tenilen siyasî amacına ulaşacağından da şüphemiz 
vardır. Ulaşmış olsa bile, bunun sonucunda toplum
daki küskünlüklerin ve (kırgınlıkların giderilmesi da
ha uzun yıllar alacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Meclise gelirken söz 
verdiğimiz demokrasiyi yerleştirme, barışı ülke içeri
sinde geliştirme, toplumda huzur ve güveni sağlama, 
bu getirdiğiniz yöntemlerle ve bu anlayışla müm
kün değildir. 

Milletvekili arkadaşlarımın, özellikle iktidar parti
sine mensup olanların bir sinirlilik içinde olduklarını 
görüyorum. Çünkü, yorgun, huzursuz ve çoğunuzun 
dahi haberinin olmadığı bu yasa tasarılarını bizim 
üzerimizde bir baskı aracı olarak kullanıp, bunları 
bir an evvel çıkarmak istiyorsunuz. Dün komisyonda 
olanları gördünüz. 

Değerli arkadaşlarım, iktidar, bir siyasî menapoza 
girmenin sinirliliği içinde, parlamentoyu bu şekilde 
baskı altında tutarak, istediği amaca; yani seçim ama
cına ulaşmak istiyor. Ülke için getirdikleri bu yasa 
tasarılarının doğruluğundan, sağlığından ve geleceğe 
dönük tasarılar olduğundan büyük endişemiz vardır; 
şüphe içindeyiz, (kuşku içindeyiz. Vatandaşın halini 
görüyorsunuz. (SHP sıralarından alkışlar) Gazeteler
de sayfa sayfa, boy boy resimler vardır. Vatandaş 
barış istiyor, ekmek istiyor, huzur istiyor. (SHP sı
ralarından alkışlar) Siz ne istiyorsunuz arkadaşlar?.. 
Siz bir an evvel seçim istiyorsunuz; ama bu seçimi 
alamayacaksınız. Bu seçimde millet size gereken dersi 
verecektir. Bunu hep beraber göreceğiz. Hızlı koşan 
duvara çarpar arkadaşlar; siz de çarpacaksınız. 

I Saygıyla arz ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu.adına Sa

yın ihsan Tombuş; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA İHSAN TOMBUŞ (Ço-

[ rum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime 
I başlamadan önce hepinizi hürmetle selamlarım. 

Mevzuya girmeden evvel bir noktaya temas etmek 
istiyorum. Biraz evvel burada konuşan hatibin, ku
sura bakmasın; ama ben ne dediğini anlamadım. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Anlamazsın; çünkü 
işine gelmiyor. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Acaba biz bu
rada bir referandum kanununu mu konuşuyoruz, 
yoksa Anayasanın geçici .4 üncü maddesinin tadilini 
mi konuşuyoruz yahut da vatandaşa ekmek dağıt-

I maktan, su dağıtmaktan mı bahsediyoruz? 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Önce geçim, sonra seçim. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Şu tasarı hak
kında tek kelime ifade edilmedi. Sanki Anayasanın 
geçici 4 üncü maddesini yeniden gündeme getirdik, 
onu müzakere ediyoruz, onu değiştıriyormuşuz gibi, o 
zaman söylenen sözleri; tekrar bir bant sadakatiyle bu' 
rada tekrarladılar. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Ancak anlıyor-
I sunuz. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Muhterem ar-
I kadaşlarım, biz artık burada, kesinleşmiş, ilan edil

miş, tasdik edilmiş bir Anayasa değişikliğinin halko
yuna sunulması müessesesinin nasıl işleyeceği husu
sunda gelmiş teknik bir tasarıyı görüşüyoruz. Artık 
bunun şunun politikası yoktur. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Var, memleket sar
sıntıya uğrayacak. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Bunun politikası 
I olmaz. Bu tasarıyı kanunlaştırmayacak mıyız? «Biz 

buna karşıyız» diyorlar. Buna karşı olmak, kabul et
tiğimiz mevcut Anayasaya karşı olmaktır. Anayasa-

I nın hükümlerini biz beğenelim veya beğenmeyelim, 
tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Şu Anayasa hükmü
ne göre... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — 84'ü tatbik et öy-
I le ise Tombuş... 

I İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Sen sus baıka-
I lım bir defa, sen anlıyor musun bunlardan, hiç an-
I lıyor musun? Anladığın şeylerden konuş, hadi! 

YILMAZ DEMİR (Biledik) — iyi anlarım. 
I BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım, lütfen. 
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MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sen de anlamı- 1 
yorsun. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, burada ne 84 üncü madde konuşuluyor, ne ge
çici 4 üncü madde konuşuluyor. Gündemimizle ilgisi 
olmayan şeyler burada ifade ediliyor. Esas gündem 
mevzuundan bir tek kelime ile bahsedilmiyor; bir tek 
kelime yok. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sen kimin namına konuşuyorsun? Hükümet adı
na cevap veriyorsun. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Biz eğer Ana
yasaya saygılıysak, beğenelim veya beğenmeyelim, 
onun emrettiği hususları yerine getirmeye mecburuz. 
İşte, onun emrettiği hususlardan biri de, Anayasa 
değişikliklerinin halkoyuna sunulması müessesesinin 
nasıl yapılacağını belirlemek için bir 'kanun tasarısı 
getirmek mecburiyetidir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Yararlarını anlat
tık, zararlarını anlattık, yolunun yanlış olduğunu söy
ledik. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — O zararları, bu 
müessese getirilirken... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Memleket çalkala
nıyor, diyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan evvelki anayasa
larımızda referandum yahut da halkoylaması mev
zubahis değildi. Halkoylaması müessesesi, son 1982 
Anayasamızda getirilmiştir. Ancak bu, biraz evvel ifa
de ettiğim gibi, sadece Cumhurbaşkanının inisiyati
fine ve onun takdirine bırakılmıştı. Son yaptığımız 
değişiklikle, bazı hallerde bunu mecburî duruma ge
tirmiş vaziyetteyiz. O halde, şimdiye kadar gecikmiş 
olan bu tasarının buraya gelmesi, bu zaruretin ica
bıdır. 

Kaldı ki, önümüzde, yine değiştirdiğimiz Anaya
sa hükmüne göre, bir referanduma gitme mecburiyeti 
vardır. O halde, biz bu tasarıyı getirmezsek bu refe
randumu nasıl • yaparız?.. Beğenin, beğenmeyin; iyi 
veya kötü, nasıl yaparız?.. Buna nasıl karşı çıkılır 
anlamıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarı tabiî bir mec
buriyet tahtında gelmiştir. Tasarının esası nedir? Re
ferandumun, yani halkoylamasının nasıl yapılacağını 
göstermektedir. Ne şekilde gelmiştir? Tasarı, son de
rece demokratik esasları getirmiştir; buna hemen he
men kimsenin itirazı yoktur. Çünkü, esas olarak, 26 
seneden beri muhtelif değişiklikleriyle mükemmel bir 
hale gelmiş olan 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna dayan
maktadır; bunu esas almıştır. Şimdiye kadar yapılan 
seçimler bu kanun muvacehesinde yapılmıştır; bun
dan sonra da bu kanun muvacehesinde yapılacaktır. 
Bu referandum da, bu kanunun hükümleri dairesin
de yapılacaktır; ama bu müessesenin özelliğine binaen 
bazı değişiklikler, bazı özel hükümler getirilmek mec
buriyeti hâsıl olmuştur. Bunlar çok mahduttur: Oy 
pusulalarının şeklinin nasıl tanzim edileceği, renk
lerinin nasıl düzenleneceği (Bunu Yüksek Seçim Ku
rulu tayin edecek), propaganda müddetinin seçimler
deki gibi uzun olup olmaması meselesi (Bu müddet 
kısaltılmıştır), radyo - televizyonda partiler nasıl ko
nuşacaktır, ne müddetle konuşacaktır, kaçar defa ko
nuşacaktır, gibi hususları getirmiştir. Bir de, seçimler
de görmediğimiz başka bir hüküm daha getirmiştir, o 
da, Cumhurbaşkanının da konuşma hakkıdır. Bu ta
sarıda bazı arkadaşlarımızın tek itiraz ettiği nokta 
burasıdır; başka itiraz edilmiş nokta yoktur. Tasarı 
komisyonda görüşülürken de hiçbir arkadaşımız, bu 
tasarının diğer hükümlerine itiraz etmediler, yalnız bu 
hükme itiraz ettiler; «Niçin Cumhurbaşkanına söz 
hakkı veriliyor?» deniyor. 

Bir defa Cumhurbaşkanına, mutlak surette ko
nuşması mecburiyeti getirilmiyor; isterse, kendisi tak
dir ederse konuşma hakkı veriliyor. Bu bir nevi hak 
değildir, Cumhurbaşkanının haklarını tahdittir. Çün
kü Cumhurbaşkanımız, istediği mevzuda, istediği za
man televizyonda ve radyoda konuşabilir; ama biz bu
rada, «Şu kadar müddetle iki defa konuşabilir» diye 
tahdit ediyoruz. O halde biz, Cumhurbaşkanına yeni 
bir hak vermiyoruz, mevcut haklarını, bu müddet 
içinde tahdit ediyoruz; onu da isterse kullanır, ister
se kullanmaz. 

Bunun dışında, bir de geçici hükümler vardır; 
önümüzde yapılacak referandumun tarihini belirtiyor. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Sonra, bu mü
esseseyi biz bu Anayasa değişikliği ile de getirme
dik, daha önceki Anayasada mevcuttu; ama Reisi
cumhurun takdirine tabiydi. Bu tasarı esasında geç 
kalmış bir tasarıdır. Anayasamıza göre bugüne kadar 
çıkması mecburî olan bir tasarıydı. Çünkü, bundan 
evvel de, biz Anayasadaki son değişikliği yapmadan 
önce de bir halkoylaması müessesesi mevcuttu. Bu
nun daha önce çıkması lazım gelirdi; ama değişiklik
le bu mecburî bir hale geldi, yapılan değişiklik bun
dan ibarettir. O halde, şu tasarının kanunlaşması bir 
Anayasa zaruretidir. Hiç kimse, «Buna ben karşı
yım» diyemez. Beğenmeyebilir; ama, karşıyım diye- j 
mez. 
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Bİr de, yeni seçmenlerimiz iltihak edecektir, yaş sı- I 
nırı aşağıya çekilmiştir; bunların kütüklere kaydedile-
bilmesi için, seçmen kütüklerinin yenilenmesi hüküm
lerini getiriyor. Bunun dışında bu tasanda çekinile-
cek, herhangi bir şekilde itiraz edilebilecek hiçbir nok- I 
ta yoktur ve dediğim gibi, bu, Anayasanın hüküm- I 
lerine göre, mecburî olarak çıkması lazım gelen bir 
kanundur. j 

Hepinizi hürmetle selamlarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Hasan I 

Altay; buyurunuz efendim. (DSP sıralarından alkış- I 
lar) 

DSP GRUBU ADINA HASAN ALTAY (Sam
sun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; grubum 
ve şahsım adına. hepinizi saygıyla selamlıyorum. I 

Görüşmekte olduğumuz Yasa tasarısı Anayasa I 
değişikliğiyle ilgili olduğu için, Anayasa değişiklik
lerinin bir sınırı var mıdır, Anayasa değişiklikleri ne I 
şekilde yapılmalıdır, konusunda kısa bir açıklama I 
yapmayı zorunlu sayıyorum. I 

Bildiğiniz gibi anayasalar, devletin kuruluş ve iş- I 
leyişlerini düzenleyen temel yasalardır. Toplum ke- I 
simleri arasında en az ortak noktaların belirlendiği I 
toplumsal uzlaşma belgeleridir. I 

Çağdaş anayasalarda olduğu gibi, Türkiye Cum- I 
huriyeti Anayasası da, 2 nci maddesinde, devletin ta- I 
nımını yaparken, Türkiye Cumhuriyetinin bir hu- I 
kuk devleti olduğunu açıkça belirtmiştir. I 

Değerli arkadaşlarım, işte, Anayasa değişikliğinin I 
sınırları, hukuk devleti ilkeleriyle sınırlıdır ve yapıla- I 
cak olan değişikliklerin de hukuk devleti ilkesine uy- I 
gun olarak yapılması zorunludur. I 

Referandum yoluyla büyük bir çoğunluk benimse- I 
miş olsa dahi, hiçbir Anayasa değişikliğinin bu sı- I 
nırlar dışına çıkamayacağı gibi, siyasî iktidarların ve I 
siyasî partilerin de en başta gelen görevi, bu bilinç ve I 
bilgiyi halka aktarması ve buna göre referandum yol- I 
larına başvurmasıdır. I 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; referandum I 
sistemini bizden önce uygulayan birçok Avrupa ülke- I 
sinde bunun çeşitli sakıncaları görülmüştür. Bunla- I 
rın başında, demin arz ettiğim gibi, referandum yo- I 
luyla hukukun evrensel ilkelerine ters düşecek birta- I 
kim hükümlerin anayasalara konulması, kanunlara I 
konulması tehlikesi vardır. Ayrıca, yapılan propagan- I 
dalarla, çeşitli toplum kesimlerinin birbirleriyle kar- I 
şı karşıya getirilmesi olasılığı ve acı sonuçları ortaya I 
çıkmıştır. j 
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Yine, Avrupa'daki uygulamalardan edindiğimiz iz
lenimlere göre, bizden çok daha gelişmiş olan top
lumlarda dahi, kamuoyunun referanduma gereken 
ilgiyi göstermediği ve yeterli ölçüde bilgilendirilmediği 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle, halkoylamalarının sağ
lıklı bir sonuca ulaşabilmesi için, kamuoyunun yete
rince aydınlatılması, bu konuda gerekli, araçların sağ
lanması zorunludur. Oysa, bu yasaya baktığımızda, 
bu yasayla getirilen 7 günlük propaganda süresinin 
çok kısıtlı ve yetersiz olduğu açıktır. 

Ayrıca ülkemizde, 1982 Anayasasından sonra ve 
ondan sonra gelen iktidarlar eliyle depolitizasyon po
litikası uygulanmakta olduğu açıkça söylendiğinden, 
toplumun siyasî konulara ilgisi ya çok azdır ya da 
yeterli bilgiye sahip değildir. Siyasî partiler de, de
mokratik ülkelerdeki gibi gerekli örgütlenme yapısı
na sahip değildir. Bu nedenle, toplum katmanlarının 
bu yasa teklifi ile gereği gibi aydınlanması olası de
ğildir. Bunu önlemek için birtakım önergeler hazır
ladık. Anayasal kurum ve kuruluşlar ile kamu kuru
mu niteliğindeki birtakım diğer kuruluşların da, top
lum adına görüş bildirme, Anayasa konusunda istem
de bulunma, kamuoyu oluşturma haklan ve ödevleri 
vardır; bunların da sağlanması gerekir. Aksi halde, 
şeklen ortaya konacak bir referandum kanunu, ya
sak savmaktan öteye gidemeyecek, toplumda yine en 
kısa zamanda çeşitli çalkantılara neden olacaktır. 

Yine bu Yasa tasarısında gördüğümüz eksiklikler
den biri, birbiriyle hiç ilgisi olmayan çeşitli hüküm
lerin aynı şekil içinde birlikte oylanmaya konması 
olasılığının tanınmış olmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir konuyu 
benimseyen seçmen vatandaşımız, diğer bir konuyu 
benimseyemeyebilir; ama çok benimsediği ilk konu 
hatırına, zorunlu olarak diğer görüşleri de benimse
miş gibi görünmek zorunda kalabilir. Bunu önlemek 
için de, Anayasanın ilgili bölümlerinin ayrı ayrı oya 
sunulması zorunluluğu getirilmelidir. Bu yapılmadı
ğında, referandum sonuçlarının halk iradesini ger
çekten yansıttığını söylemek güçtür ve bu durum, git
gide demokrasiyi de yozlaştırabilecek boyutlara ula
şacak, hiç beklenmedik sonuçlar doğurabilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; referandumun 
geneli üzerindeki konuşmalarımdan sonra, ülkemiz 
açısından en güncel konu olan Anayasanın geçici 4 
üncü maddesi konusundaki açıklamalarımı sizlere su
nacağım. 

Değerli milletvekilleri, geçici maddenin konumu, 
bizce bir hukukî meseleden kaynaklanmaktadır; açık-
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çası, geçici madde, Anayasamızdaki bir ceza madde
sidir. Oysa, 1982 Anayasasının 38 inci maddesinde 
aynen; «Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan 
kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandı-
rılamaz» ve «Suçluluğu hükmen sabit oluncaya ka
dar, kimse suçlu sayılamaz» hükümleri vardır. Yine 
aynı maddede, ceza sorumluluğunun şahsîliği ilkesi 
vardır. Tüm bunlara karşın, Anayasanın da özüne 
aykırı bir şekilde bu geçici madde konulmuştur. Ce
zaların şahsîliği ilkesi de zedelenmiştir; çünkü bir 
dönemin sorumluluğu, bir siyasî partinin sorumlulu
ğu, bir kişinin veya birkaç kişinin omuzlarına yıkıl
mak istenmektedir. 

Yine Anayasamızın 67 nci maddesinde, vatandaş
ların seçme ve seçilme hakları düzenlenmektedir. 
Geçici 4 üncü madde, bu haliyle de Anayasanın özü
ne ve ruhuna aykırıdır. 

Komisyonda da belirttiğimiz gibi, geçici 4 üncü 
maddenin hiçbir tartışmaya neden olmaksızın orta
dan kaldırılması, bizce Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin başta gelen görevleri arasında idi ve yine, 
hiçbir tartışmaya gerek kalmaksızın ortadan kaldırıl
ması, demokrasinin gereği ve demokrasiye inanç ko
nusunda yemin etmiş yüce Meclisin sayın üyelerinin 
en başta gelen görevlerinden biriydi. Bu konuda ya
pılacak bir halkoyîamasını bir halk mahkemesi ku
ruluşu şeklinde düşündüğümüzü söylemiş, basın top
lantılarıyla bunu çeşitli kereler açıklamıştık. Yine 
aynı görüşteyiz; ama, bunu şu nedenle kabul etmek 
durumunda kaldık': Birtakım kişilere bazı suçlar is
nat ediliyor, bazı varsayımlardan hareket ediliyor. 
Bir örnek vereyim: Türk Ceza Kanununun 481 inci 
maddesinde, kamu görevinden dolayı bir kişiye suç 
isnat edilirse, isnat edene ispat hakkı tanınır; ama 
sayın milletvekilleri, karşılığında da ispat edemeyen
lere 480 inci madde ile bir ceza hükmü getirilmiştir. 
Soruyorum: Bu suç isnat edenler, varsayımda bulu
nanlar, acaba aksi kanıtlandığında ne şekilde ve ki
me karşı hesap vereceklerdir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tüm bunlara 
karşın halkoylaması yapılacak gibi görünmektedir. 
Eğer Sayın özal demokrasiye inanmış ise, açıkça, 
yasakların kalkmasından yana olduğunu söylemek 
zorundadır. Liberal olduğunu söyleyen Başbakan özal 
şunu çok iyi bilmektedir: Liberalizmin özü ve te
mel dayanak noktası, kişi hak ve özgürlüklerinin çok 
daha iyi bir şekilde korunması esasıdır. Sayın Özal 
gerçekten liberal ise, gerçekten demokrat ise bu ya
saklara karşı olduğunu açıkça açıklamak zorundadır. 
(ANAP sıralarından «Ne alakası var?» sesleri) 

HASAN ALTAY (Devamla) — Var efendim. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Altay, siz de

vam edin efendim... 
Bunun takdirini Başkanlık yapar efendim. 
Buyurun, siz devam edin Sayın Altay. 
HASAN ALTAY (Devamla) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; bu Mecliste dinlemek gereğini 
duymayan bazı arkadaşlarım, zaman zaman... 

BAŞKAN — Sayın Altay, cevap vermeyin efen
dim, devam edin. 

HASAN ALTAY (Devamla) — Peki efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Dinle

meyenler dışarı çıksın, değil mi Sayın Altay? 
HASAN ALTAY (Devamla) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; olayın bizce siyasî bir boyutu 
vardır; dönülüp dolaşılıp kamuoyuna anlatılmak is
tenen budur. 12 Eylül öncesinin faturası birkaç kişi
ye çıkarılmak istenmektedir. Getirilen tasarının 5 in
ci maddesinde, propaganda izninin halkoylamasına 
bir hafta kala olmasına karşın, aleyhte propagan
dalar bugünden başlatılmıştır. Bunları söylemek bizim 
hakkımızdır, görevimizdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine Sayın 
Başbakan özal yaptığı birçok açıklamada, yapılacak 
referandumun 1982'de yapılan referandumla aynı ko
şullarda gerçekleşeceğini söylemiştir. Oysa, getirilen 
tasarıda bunun doğru olmadığını açıkça görüyoruz. 
Geçmiş referandumda, «evet» veya «hayır» şeklin
de tek bir kâğıt üzerinde oy kullanmanız gerekirken, 
bu kere karışıklığa neden olacak şekilde parçalı, iki 
kâğıt kullanılması zorunluluğu getirilmektedir. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Birleşik oy pusu
lası, tek kâğıt. 

HASAN ALTAY (Devamla) — Birleşik oy pusu
lası; evet. 

Sayın milletvekilleri, yine geçen dönemde yapı
lan propagandanın tek yanlı olarak topluma empo
ze edildiği açıkça görülmüştür. Bu defa yine Cum
hurbaşkanı gereksiz yere tartışmaların içine çekil
mekte» tartışmaların odak noktası haline getirilmeye 
çalışılmaktadır. Prcpagandaların da tek yanlı olarak 
gerçekleşeceği görülmektedir. Bize göre, Cumhur
başkanı da konuşacaksa - kim konuşursa konuşsun -
yürürlükte olan Seçim Kanununa göre, Yüksek Se
çim Kurulunun belirleyeceği sıra dahilinde herkesin 
konuşması gerektiğidir. 

Yine o dönemde seçmen kütükleri eylül ayında 
düzenlenmişti. Bu kere, halkın tatilde olduğu aylar
da seçmen kütükleri düzenlenmektedir. Bu da, kar
gaşaya neden olabilecek bir durumdur. 
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Yine tasarıda gördüğümüz eksikliklerden bellibaş-
lıları, bu yasaklardan en çok zarar gören kapatılan 
siyasî partilerin lider ve yöneticileri olduğu halde, 
bunlara hiç söz hakkı verilmemesidır. İktidar, Par
lamentoda grubu olan siyasî partilerin bunları tem
sil edeceği varsayımına dayanmaktadır. Halbuki, sa
yıları birkaç yüze varan yasaklı yöneticilerin hepsi 
bir siyasî parti içinde değillerdir; siyasî partilerle iş
birliği içinde de değillerdir. Getirilen bu düzenleme 
ile bunlara kendilerini savunma hakkı dahi tanınma
maktadır. Bu da büyük bir eksiklik, büyük bir çeliş
kidir. 

Ayrıca, yine bu yasaklı kişilerin, yürürlükteki ya
salar uyarınca, salon toplantıları düzenlemek, mey
dan toplantıları düzenlemek, hakları yoktur, bu hak
ları ellerinden alınmıştır. Bu yasa ile buna da çözüm 
getirilmesi gerekirdi. Bu kişiler, eli kolu bağlı şekilde, 
suçlu olduğu varsayımından... 

BAŞKAN — Ayakta olan milletvekillerinin otur
malarını rica ediyorum efendim... Ayaktaki, arkadaş
ların oturmalarını rica ediyorum... 

Buyurun efendim, toparlayınız lütfen. 

HASAN ALTAY (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devletimiz bir 
hukuk devleti olduğuna göre, bunun gereklerini ye
rine getirmek, başta siyasal iktidarın ve tüm siyasî 
partilerin görevidir Siyasal iktidarın, tüm bu koşul
ların yerine getirilmesi için, vereceğimiz önergelere 
katılmasını diliyoruz. Demokrasinin yerleşmesi ve de
vam edebilmesi için, bulunması gereken birtakım ku
rumlar, kuruluşlar vardır; demokrasinin birtakım ge
lenekleri vardır. Bu geleneklerin, bir gecede hazırla
nan önergelerle altüst edilmemesi, iktidarların tek 
yanlı iradeleriyle zedelenmemesi, yok edilmemesi yi
ne iktidarın başta gelen görevidir. Sayın özal için ve 
iktidarı için bu, demokrasi; yolunda büyük bir sınav 
olacaktır. 

Bunun gereklerinin yerine getirileceği umut ve 
düşünceleriyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altay. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Süleyman 

Çelebi; buyurun efendim (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN ÇELEBİ 

(Mardin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 576 
sıra sayılı Kanun tasarısı hakkında Doğru Yol Par
tisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza çık

mış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyete saygılar 
sunarım. 

Anayasanın 175 inci maddesinde yapılan son dü
zenleme, bir referandum kanunu çıkarılmasını zo
runlu hale getirmiştir. 

Burada bir hususu ifade etmek isterim. Üzerinde 
değişiklik yapılan 175 inci maddeye göre, referan
dum yetkisi Cumhurbaşkanına ait bir keyfiyet olduğu 
halde, değişiklik bu sınırlar içinde yapılmamış, Cum
hurbaşkanının bu referandum yetkisine sadık kalın
mayarak, maddenin 3 üncü fıkrasına aykırı olarak, 
geçici 4 üncü maddenin doğrudan doğruya halkoyuna 
sunulması esası getirilmiştir. Bu itibarla, halkoyuna 
sunulmasını, Anayasanın 175 inci maddesine aykırı 
bulduğumuzu buradan işaret etmek isteriz. 

Halkoyuna sunulmada siyasî partilerin tarafsız dav
ranmaları ilke olarak kabul edildiği halde, Sayın Baş
bakan daha şimdiden, her konuştuğu yerde, yasakla
rın kaldırılmaması için, dolaylı olarak büyük bir çaba 
içine girmiştir. 

Eğer yasaklar Anayasanın bir ayıbı kabul ediliyor 
ise, yasaksız bir Türkiye ve yasaksız bir seçim isteni
yor ise ve bu konuda samimi isek, kendini nakze
den beyanların bu şekilde ortadan kaldırılması gerek
mez mi diye sormak isteriz? 

Temsilî sistemlerde referandumun artık mevcut 
olmadığı ve benimsenmediği, bilinen bir gerçektir. 
Benden evvel konuşan arkadaşlarımın da değindik
leri gibi, referandum konusu bugün Avrupa ve dün
ya ülkelerinde benimsenmemiş bir sistem olduğu için, 
bunun karşısında olduğumuzu da ifade etmek iste
rim. 

Türkiye'de, yalnız geçici 4 üncü madde mülahaza
sıyla referandumun gündeme getirilmiş bulunması da 
bizleri üzüntüye gark etmiş bulunmaktadır. Sadece 
geçici 4 üncü maddeden korkuluyor ise, bu madde 
ile birlikte başka maddelerin de değiştirilmesi gerek
mezdi kanaatini taşımaktayız. 

Üstelik, geçici 4 üncü madde ile ilgili referandu
mun gündeme getirilmesi de haksız ve gereksiz bir 
olaydır. Çünkü, gayri hukukî olarak Anayasaya ko
nulmuş bulunan ve aynı zamanda Anayasanın diğer 
temel maddelerine aykırı bulunan bu hükmün refe
randuma sunulması, vatandaşların zihinlerini karıştır
maktan başka bir fayda sağlamayacaktır. 

Sayın Başbakanın, geçici 4 üncü madde ile ilgili 
olarak, «Bu bir Anayasa maddesi değildir» demesini 
ciddî bulmuyoruz ve bu beyanlarında haklı da de
ğillerdir. Zira, geçici 4 üncü madde Anayasa metni 
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içerisinde yer almış bulunmaktadır. Bu, hukukî de 
değildir, mantıkî de değildir; sadece yasakların kalk
maması için bulunmuş bir formülden ibarettir; fevka
lade haksız bir tasarruftur; Sayın Başbakanın içinde 
taşıdığı bir korkuyu aksettirmesi bakımından fevka
lade enteresandır. Bütün bunlara rağmen halk, en âdil 
olan kararı verecek ve yasakları kaldıracaktır. 

Muhterem milletvekilleri, tasarı grubumuzca ge
nelde benimsenmiş olmasına rağmen, bazı konularda 
görüş ayrılıklarımızın olması tabiîdir ve tabiî olarak 
karşılanmalıdır. 

Tasarının 1 ila 4 üncü maddeleri arasında yer almış 
bulunan hükümlere harfiyen katılmaktayız. 1982 Ana
yasası referanduma sunulurken, beyaz kâğıdın kabul, 
mavi kâğıdın ret şeklinde yazılmış olması karşısında, 
Sayın Cumhurbaşkanımız, bir konuşmalarında, «Sev
gili vatandaşlarım, bazı vatandaşlarımdan telgraf alı
yorum, bunlardan birisi de şu; diyor ki : «Sayın Dev
let Başkanım, bu Anayasaya oy verirken beyazın ka
bul, mavinin de hayır olduğunu söylediniz ama, bu
nun üzerlerine bir de yazı yazın; yani üzerinde ka
bul veya ret yazılı olsun» diyor. Zaten bunu yaptık 
biz. O beyaz kâğıt atılacak değil; o beyaz kâğıdın üze
rinde kabul yazılı, mavi -kâğıdın üzerinde de hayır de
ğil ret yazılı. «Hayır» deseydik, 1961 Anayasasının 
kabulünde vatandaşların bazıları «Hayırda hayır var
dır dediler, onun için hayır koymadik» şeklindeki be
yanı üzerine, bu kez tasarıya «hayır» ibaresi eklen
mekle, acaba konulmuş bulunan bu hükümden sizler 
bir medet mi ummaktasınız diye sormak isteriz? (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Tasarının 5 inci maddesinin (a) fıkrasına göre, 7 
günlük bir propaganda süresi getirilmiş bulunmakta
dır. Referandumun halka tanıtılması için 7 günlük sü
reyi çok az bir süre olarak kabul ediyoruz. Bu sü
renin asgarî 15 güne çıkarılmasını istiyoruz. 

Aynı maddenin (b) fıkrasının 1 inci bendine göre, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan si
yasî partilere lO'ar dakikalık ikişer konuşma hakkı
nın verilmesi; buna rağmen, iktidar partisine, siyasî 
partilerin konuşmalarının tamamlanmasından sonra 
ilaveten 10 dakikalık konuşma hakkının verilmesi, 
Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilere her 
gün 10'ar dakika konuşma hakkının verilmesinin, Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanununa daha uygun olacağı kanaatini taşı
maktayız. Tasarıyla iktidara, grubu bulunan, siyasî par
tilerden 10 dakikalık fazla son konuşma hakkının veril

mesi ise, iktidar için imtiyazlı bir durum yaratmıştır. 
Bu imtiyazın nereden kaynaklandığını sormak iste
riz; doğrusu bunu çok merak ediyoruz. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Siz ik
tidar olursanız siz kullanırsınız. 

SÜLEYMAN ÇELEBİ (Devamla) — İnşallah. 
Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bir

lik ve beraberliğini temsil etmektedir. Anayasada be
lirtildiği üzere, tarafsız olan Sayın Cumhurbaşkanı
nın, makamının zedelenmemesi için, bu kavganın dı
şında bırakılması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanının, 
1982 Anayasasının referanduma sunuluşunda, Ana
yasanın tümünün sahibi olduğu için konuşmuş oldu
ğunu kabul etmemiz gerekir. Bugün şartlar değişmiş
tir, siyasî partilere bu görev düşmektedir. Sayın Cum
hurbaşkanına bir kanunla görev verilemez. Zira Ana
yasa, Cumhurbaşkanının görevlerini tadat etmiştir. 
Mevcut tasarı bu sebeple hukuk sistemimize aykırı 
bir durum yaratacaktır. Sayın Cumhurbaşkanının ko
nuşmasıyla ilgili metnin bu sebeple tasandan çıkarıl
masının gerektiği kanaatindeyiz. 

Tasarının 6 ncı maddesi demokratik değildir. Re
feranduma katılma mecburiyeti kaldırılmalı, ihtiyarî 
oy verme sistemi getirilmeli; isteyen oy vermeli, is
temeyen oy vermemelidir. Milleti fazla sıkmanın ge
reği nereden kaynaklanmıştır? Referandumdan bu 
kadar korkmanızın sebebi nedir? Yasaksız ve yasak-
lısız bir Türkiye istemiyor musunuz? Herkesin eşit 
olduğu, ferdin hak ve hürriyetinin tam sağlandığı bir 
ülke olmamız isteniyor ise, bu mecburiyetlerin tasarı 
metninden çıkarılması gerektiği kanaatini taşımakta
yız. 

Ayrıca, yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza re
ferandumdan 40 gün önce oy kullanma hakkının ta
sarı metnine sokulmasını da biz, hukukî açıdan uy
gun bulmuyoruz ve bu 40 gün önceden başlamasıyla 
ilgili hükmün de tasarıdan çıkarılmasını talep etmek
teyiz. Zira, Türkiye'deki vatandaşlar dahi referandum 
konusunu gereğince takip edemez iken, yurt dışın
dan gelen vatandaşların 40 gün içerisinde bunu ha
kikî bir değerlendirmeye tabi tutması, tarafımızdan 
şüphe ile karşılanmaktadır ve bu usul demokratik de
ğildir. 

Geçici 1 inci madde ile Sayın Cumhurbaşkanına 
konuşma hakkı verilmesi ve hatta Sayın Cumlhurbaş-

- kanının bu konuşmalardan birini kullanırsa, ikinci ko
nuşmasının son konuşma olacağı şeklinde - konuş
masının kanunla tayin edilmiş olması fevkalade yan
lıştır ve Sayın Cumhurbaşkanını da zor durumlara so-
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katoilir. Sayın Cumhurbaşkanlığı makamı, tarafsız ve 
partiler üstü bir makamdır. Bu konuşmalarla 12 Ey
lül öncesi ve sonrası tartışmalarını getirebileceği kuş
kusunu taşıyoruz. Türkiye'nin, bu kavram kargaşalı-
ğıyla meşgul edilmesi gerekmez; buna hiç kimsenin 
hakkı da yoktur. 

Konuşmama burada son verirken, yüce heyete 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen arkadaşımız?.. 
Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının 
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Anayasaı Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması 

Hakkında Kanun Tasansı 
MADDE 1. — Anayasa gereğince yapılacak olan 

halkoylamalarında bu Kanun hükümleri uygulanır. 
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkında Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hü
kümleri tatbik edilir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Anayasa değişikliğinin halkoyla

ması, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun Resmî 
Gazetede yayımını takip eden yüzyirminci günden 
sonraki ilk pazar günü yapılır. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Halkoyuna sunulma işlemleri, 

Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde 
seçim kurllarınca yürütülür. 

Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa değişikliklerinin 
halkoyuna sunulması için bütün tedbirleri alır ve 
hazırlıkları yapar. Kurul, halkoylamasının sağlıklı 
ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak 
amacıyla gerekli ilke kararlarım almaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Karakaş, 2 nci madde üzerinde verilmiş bir 
önergeniz var. Tabiatıyla 2 nci maddenin müzakeresi 
tamamlandı; oylamadan sonra yeni geldi efendim. 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Efendim, mü
zakeresi başlamadan önce göndermiştik. 

BAŞKAN — Hayır, yeni geldi efendim. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Halkoylamasında, üzerinde «Evet» 

ve «Hayır» ibareleri bulunan iki ayrı renkten müteşek
kil birleşik oy pusulası kullanılır. 

Halkoylamasına katılanlar, üzerinde özel işaret 
ibulunan mühürü birleşik oy pusulasında tercih ettiği 
kısmın üzerine basarak oyunu kullanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önergeler vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 4 üncü mad

desinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Halkoylamasında, mavi renk üzerinde «Evet», 
portakal (Turuncu) rengi üzerinde «Hayır» ibareleri 
bulunan iki ayrı renkten müteşekkil birleşik oy pusu
lası kullanılır.» 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Şükrü Yürüı? 
Ordu 

Hikmet Bicentürk 
İçel 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

İbrahim özdemir 
İstanbul 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Halkoylaması Yasa Tasarısı

nın 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme-
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Edip özgenç 
İçel 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Şevki Taştan 
Sivas 

Süleyman Koyuneugil 
Gaziantep 

Sururi Baykal 
Ankara! 

Cahit Karakaş 
Zonguldak 

Arif Toprak 
Niğde. 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Ömer Kuş/han 
Kars 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Hasan Altay 
Samsun 

Madde 4. — Halkoylaması için Yüksek Seçim Ku
rulu tarafından, beyaz ve mavi olmak üzere iki ayrı 
renkte, beyazın üzerinde «Evet», mavinin üzerinde 
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«Hayır» yazılı olacak şekilde hazırlatılan iki çeşit oy 
pusulası kullanılır. Anayasa maddesinin değiştirilme
sini kabul edenler, üzerinde «Evet» yazılı beyaz renkli, 
kabul etmeyenler üzerinde «Hayır» yazılı, mavi renkli 
pusulayı kullanarak oy verirler. 

a) Sandık kurulunca verilen kâğıdında (Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu) filigranı bulunan 
özel surette imal edilmiş çift mühürlü mavi ve beyaz 
renkli kâğıttan başka bir kâğıda basılı oy pusulaları, 

b) Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renk
teki çift mühürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş 
ibulunan oy pusulaları, 

c) Bir zarftan çıkan hem «Evet» hem «Hayır» 
oy pusulaları, 

Geçerli değildir. 
Ancak, kullanılan oy pusulalarının rengi esas alı

nır ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 103 üncü 
maddesinde yazılı diğer hususlar dikkate alınmaz. 

Bir zarftan birden fazla aynı cins oy pusulaları 
çıktığı takdirde, bir oy olarak geçerli sayılır. 

Gerekçe: 

Halkoylamalarının, halkın açık biçimde kavraya
cağı ve oy vermede kolaylık sağlayacağı, basit şekilde 
yapılmasında büyük zorunluluk vardır. Böylece halk, 
zahmetsizce oy kullanabildiği gibi, geçersiz sayılan oy
lar azalmış olur. 

BAŞKAN — önergeleri, aykırılık derecesine göre 
tekrar okutup, işlem yapacağım efendim. 

İçel Milletvekili Edip özgenç ve arkadaşlarının 
önergesi. 

Türkiye Büyük MMet MeeclM Başkanlığına1 

Görüşülmekte olan Halkoylaması Yasa Tasarısı
nın 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 4. — Halkoylaması için Yüksek Seçim Ku
rulu tarafından beyaz ve mavi olmak üzere iki ayrı 
renkte, beyazın üzerinde «Evet», mavinin üzerinde 
«Hayır» yazılı olacak şekilde hazırlatılan iki çeşit oy 
pusulası kullanılır. Anayasa maddesinin değiştirilme
sini kabul edenler, üzerinde «Evet» yazılı beyaz renkli, 
kabul etmeyenler üzerinde «Hayır» yazılı, mavi renkli 
pusulayı kullanarak oy verirler. 

a) Sandık kurulunca verilen kâğıdında (Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu) filigranı bulunan 
özel surette imal edilmiş çift mühürlü mavi ve beyaz 
renkli kâğıttan başka bir kâğıda basılı oy pusula
ları, 

b) Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkteki 
çift mühürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş bulu
nan oy pusulaları, 

c) Bir zarftan çıkan hem «Evet», hem «Hayır» 
oy pusulaları, 

Geçerli değildir. 
Ancak, kullanılan oy pusulalarının rengi esas alı

nır ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkındaki Kanunun 103 üncü mad
desinde yazılı diğer hususlar dikkate alınmaz. 

Bir zarftan birden fazla aynı cins oy pusulaları çık
tığı takdirde, bir oy olarak geçerli sayılır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

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

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
önerge üzerinde Sayın Edip Özgenç söz istemişler

dir. 
Buyurun Sayın özgenç. 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, saygıdeğer 

milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Anayasa De
ğişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Ka
nun Tasarısının 4 üncü maddesinde «Halkoylamasm-
da, üzerinde «Evet» ve «Hayır» ibareleri bulunan iki 
ayrı renkten müteşekkil birleşik oy pusulası kullanı
lır» deniyor. Birleşik oy pusulasının kullanılış tarzı, 
tatbikatta birçok mahzurlar yaratacak ve vatandaş
larımız tarafından yapılan işaretleme sırasında, birçok 
oyların, genellikle geçersiz sayılması sonucunu yara
tabilecek bir durum arz etmektedir. Bu itibarla, bu 
sunmuş olduğumuz teklifle, seçimlerin ve referandu
mun tam sağlıklı yapılabilmesi ve mümkün olduğu ka
dar vatandaş tarafından oylamanın kolayca yapıla
bileceği bir sistem düşünülmüştür. 

Aynı durumu, vaktiyle 1982 Anayasasının halkoyu
na sunulması sırasında o zamanki idareciler de düşün
müş ve bunun için özel olarak, Anayasanın Halkoyu
na Sunulması Hakkında 2707 sayılı Kanunu hazırla
mışlardır. Bu kanunun metni incelendiği zaman gö
rülmektedir ki, iki tane oy pusulasının hazırlanmış 
olduğu ve oy pusulalarının mavi ve beyaz renkte ha
zırlanmış olduğu, beyaz oyların üzerinde «Kabul», 
mavi oyların üzerinde ise «ret» yazısı bulunduğu ve 
bu şekilde oylarm kullanılması suretiyle oylamanın 
yapılması hususunun tasrih edilmiş olduğu belirtil
miştir. 

O kadar ciddî ve o kadar hassasiyetle davranıl-
mıştır ki, aynı şekilde, bu seçimde ve oylamada oy 
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kullanacak olan seçmenlerin yazımları dahi, özel 
olarak yine ayrı bir kanun çıkartılmak suretime belir
tilmiştir. 

Bu itibarla, 1.7.1982 tarihinde 2687 sayılı Kanun 
neşredilerek, bu kanunda, Anayasanın /halkoyuna su
nulması için hazırlanacak oy verme kütüklerinin dü
zenlenmesi dahi hazırlanmıştır. Demek oluyor ki, oy
lamaların ve özellikle referandumun, tam sağlıklı ve 
halkımızın bu oylamayı kolayca ve hiçbir şaibeye, 
'hiçbir tereddüt© mahal bırakmadan sağlıklı yapılabil
mesini temin edebilmenin yolları ve yöntemleri araş
tırılmıştır. 

Bu düşünce tarzı içerisinde, 1982 Anayasasının 
halkoyuna sunulmasındaki gerçek sistem ve uygula
madaki metot ve usul ne ise, aynı sistemi burada da 
tatbik etmek suretiyle, Anayasanın değişikliğe tabi tu
tulması ve halkoyuna sunulması için, görüşülmekte 
olan bu kanun teklifine aynı sistemi getirmek sure
tiyle, görüşmekte olduğumuz halkbylamasını sağlıklı 
bir biçimde gerçekleştirecek ve tereddütleri ortadan 
kaldırabilecek bir sistem düşünülmüştür. 

Bu sistem içerisinde, yine az evvel belirtmiş olduğu
muz gibi, hazırlanacak olan oy pusulalarının beyaz ve 
mavi renkli olması, beyazın üzerine «kabul», mavi 
renkli oy pusulalarının üzerine «ret» kelimesinin ya
zılmasının, daha evvelki oylama sistemiyle uygunluk 
arz edeceği düşüncesiyle, aynı sistemi buraya da ge
tirme durumunda olduk. 

Arkadaşlar, aynı zamanda bu sistemle, sandık ku
rulunca verilen ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Yük
sek Seçim Kumlunun filigranı bulunan öze1! suret
te imal edilmiş çift mühürlü oy pusulasının kullanıl
ması şartını getirdik. Böylece, oylama sırasında her 
türlü şaibe ve tereddütü ortadan kaldırabilmek için, 
dağıtılacak olan zarfların şeffaf olmaması hususunun 
temin edilerek, zarf içinde bulunan oyların renginin 
dışarıdan tespit edilmemesi düşüncesi ile oylama sıra
sında zuhur edebilecek her türlü hadiseyi, her türlü 
menfi durumu ortadan kaldırabilecek bir sistemi ger
çekleştirdik. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlar, «kabul» ve «ret» 
oylarının birlikte kullanılması halinde meydana ge
lebilecek çeşitli tereddütleri de ortadan kaldırabilmek 
için, daha sağlıklı, daha ciddî bir düzenleme getiril
miş olduğu hususunu ifade etmek istiyorum. 

Bu hususu kabul ettiğiniz takdirde, halkı, daha ra
hat ve daha kolay, tereddüte mahal bırakmadan oy 
kullanabilme imkânına kavuşturmuş olacağız. 

Hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü mad
desinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen ve arka
daşlarının önergesi. 

Halkoylamasında, mavi renk üzerinde «Evet», por
takal (turuncu) rengi üzerinde «Hayır» ibareleri bu
lunan iki ayrı renkten müteşekkil birleşik oy pusulası 
kullanılır. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkanım, bu 
önergeye katılıyoruz. Zaten komisyonda da böyle bir 
önergeye katılmıştık; burada sayımız yeterli değil. 

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

GURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kahul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Anayasa değişikliklerinin halka 

anlatılmasında; 
a) 298 sayılı Kanunun propaganda serbestliğine 

ilişkin hükümleri, halkoylaması gününden önceki ye
dinci günden başlayarak uygulanır. 

b) Anayasa değişikliklerinin açıklanması ve ta
nıtılması amacıyla; özel kanunlarldaki hükümler saklı 
kalmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde gru
bu bulunan siyasî partiler ve Cumhurbaşkanı halkoy
laması gününden önceki yedinci günden itibaren, halk-
oylamasından önceki gün saat 18.00'e kadar radyo 
ve televizyonla aşağıdaki esaslara göre propaganda 
yapabilirler: 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bu
lunan partilere 10'ar dakikalık ikişer konuşma, 

2. İktidar partisine veya partilerine 10'ar daki
kalık birer, iktidar ortağı partilerden büyük olanına 
ilaveten 10 dakikalık bir konuşma (iktidar partisinin 
konuşması siyasî partilerin konuşmalarının tamam
lanmasından sonra yapılır. İktidar ortağı partiler bu
lunuyor ise son konuşma en büyük iktidar ortağı 
partiye aittir.) 
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3. Cumhurbaşkanına, dilerse birisi en sonda ol- ' 
mak üzere 10'ar dakikalık iki konuşma, 

Hakkı verilir. 
c) Anayasa değişikliğine dair Kanun Resmî Ga

zetede yayımlandıktan sonra TRT'de, (ib) fıkrasında 
(belirtilenler dışında bu konuya ilişkin başka yayın 
yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen?.. 
Buyursunlar Sayın Arıkan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
noktayı arz edeyim efendim. 

İki numaralı fıkranın son satırından bir evvelki 
satırdaki «bulunmuyor» kelimesi «bulunuyor» olacak. 

BAŞKAN — Öyle okuttuk efendim. 
Buyursunlar Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; bu madde üzerinde söz almamın 
nedeni, iki konu hakkında sayın bakandan cevap ala
bilmektir. 

Biliyorsunuz ki, anayasa değişikliklerini hükümet 
teklifiyle yapabilmek mümkün değil; milletvekillerinin 
teklif sayısına göre ye yine milletvekillerinin asgarî 
sayısına göre anayasa değişikliği yapılıyor, Anayasa 
değişikliklerinin iptaline baktığınız zaman, anamuha-
lefet partisine dahi Anayasa Mahkemesine başvurma 
hakkı verilmiyor, belirli sayıda milletvekilinin başvur
ması öngörülüyor. Hal bu olunca, Anayasanın bu sis
tematiği içerisinde, halkoylamasında iktidar partisine 
nasıl konuşma hakkı verilir? Mademki hükümetin me
selesi değildir, Meclisin meselesi değildir, iktidarın; 
hem de ikişer, dörder adet konuşması - ben adedin
de değilim - Anayasanın ilkesine aykırı olmuyor mu? 
Birinci sormak istediğim konu bu. 

İkinci konu şudur: «Anayasa değişikliğine dair 
Kanun Resmî Gazetede yayımlandıktan sonra TRT' 
de, (b) fıkrasında belirtilenler dışında bu konuya iliş
kin başka yayın yapılamaz.» diyor, (b) fıkrasında be
lirtilenler ise, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu 
bulunan siyasî partiler ve bir de Sayın Cumhurbaşkan
lığı makamıdır. Halkoylaması ise, Resmî Gazetede 
ilandan itibaren 60 gün sonra yapılacak. Propaganda, 
'halkoylamasının yapılacağı günden 7 gün önce yapı
lacak; yani toplumda 53 gün bir suskunluk olacak. 
Anayasacılar var, üniversitelerimiz var, Barolar Bir
liği gibi bu konuyla ilgili meslekî kuruluşlar var; bun
lar TRT'de kamuoyunu oluşturabilmek için, neden 
bir açıkoturum düzenleyemesin, neden müesseseyi 
tartışmasın? Mesela, bugünkü gazete haberlerine göre 

paralı propaganda yasaklanmıştır; hükümet, bu yüz
den kızabilir -Milletvekili sayısı da yeterlidir- «Ana
yasayı değiştiriyorum, Anayasa Mahkemesini kaldı
ralım» diyebilir. Misal olarak söylüyorum; kapris sa
dedinde bunu yapmaya kalkarsa, müsaade buyurun 
da, Türk kamuoyunda Anayasa değişiklikleri tartışı-
la'bilsin. Bu maddeyle getirilen husus antidemokratik 
olmuyor mu; acaba bu konuda Sayın Adalet Baka
nımız ne düşünürler? Bunu öğrenmek için huzurla
rınızı işgal ettim. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ankan. 
5 inci madde üzerinde başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Verilmiş önergeler vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Halkoylaması Yasa Tasarısının 

5 inci maddesinin (b) fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Edip Özgenç Cahit Karakaş 
İçel Zonguldak 

Süleyman (Koyuncugil Ömer Kuşhan 
Gaziantep Kars 

Sururi Baykal Şükrü Babacan 
Ankara Kırklareli 

Hasan Altay Arif Toprak 
Samsun Niğde 

Madde 5. — b) Anayasa değişikliklerinin açık
lanması ve tanıtılması amacıyla; özel kanunlardaki 
hükümler saklı kalmak üzere; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grubu bulunan siyasî partiler ve Cum
hurbaşkanı halkoylaması gününden önceki onbeşinci 
günden itibaren halkoylamasından önceki gün saat 
18.00'e kadar radyo ve televizyonla aşağıdaki esasa 
göre propaganda yapabilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan 
partilere yirmişer dakikalık dört'er konuşma verilir. 
Cumhurbaşkanı değişikliği halkoylamasma sunduğu 
takdirde, isterse yirmişer dakikalık iki konuşma hak
kına sahiptir. 

Gerekçe: 
Radyo ve televizyon konuşmalarında ülkemizde 

gelişmiş bulunan adaletli bir kural oluşmuştur. Par
tilerin radyo ve televizyondan eşit biçimde yararlan
ması, seçimlerde sağlanmaktadır. Halkoylamasında da 
bu kuralın bozulmaması gerekir. Burada iktidar - mu-
halafet ayrımı yapmak sakıncalıdır. Seçimlerdeki ada
let anlayışıyla bağdaşmaz. 
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Ayrıca, Cumhurbaşkanım Anayasa tartışmalarının 
içine taraf olarak çekmek fevkalade sakıncalıdır. 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Kanununun 52 nci maddesinin son fıkrasına pa
ralellik sağlamak bakımından da bu değişiklik zorun
ludur. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Halkoylaması Yasa Tasarısı
nın 5 inci maddesine, aşağıdaki (d) fıkrasının eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Edip Özgenç 
içel 

Cahit Karakaş 
Zonguldak 

Şevki Taştan 
Sivas 

Sururi Baykal 
Ankara 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Ömer Kuşhan 
Kars 

tsa Vardal 
Zonguldak 

Hasan Altay 
Samsun 

Arif Toprak 
Niğde 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Madde 5, fıkra (d); Ülkedeki en büyük işçi sendi
kaları konfederasyonları, esnaf, tarım, ticaret ve sa
nayi kuruluşlarının konfederasyonlarına, onar daki
kalık ikişer konuşma hakkı verilir. 

Gerekçe: 

Anayasa değişiklikleri, bütün toplum kesimini il
gilendireceği için, en azından, en çok temsil yeteneği 
bulunan sendikaların ve meslek kuruluşlarının radyo 
ve TV'den yararlanmaları gerekir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre 
okutup işleme koyacağım. 

îçel Milletvekili Edip Özgenç ve arkadaşlarının 
önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Halkoylaması Yasa Tasarısının 

5 inci maddesinin (b) fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 5, — b) Anayasa değişikliklerinin açıklan
ması ve tanıtılması amacıyla; özel kanunlardaki hü
kümler saklı kalmak üzere; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grubu bulunan siyasî partiler ve Cumhur
başkanı halkoylaması gününden önceki onbeşinci gün-

I den itibaren halkoylamasından önceki gün saat 18.00'e 
I kadar radyo ve televizyonla aşağıdaki esasa göre pro-
I paganda yapabilirler. 
I Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan 
I partilere yirmişer dakikalık dört'er konuşma verilir. 
t Cumhurbaşkanı değişikliği halkoylamasına sunduğu 
I takdirde, isterse yirmişer dakikalık iki konuşma hak-
I kına sahiptir. 
I BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka-
I tılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Söz sitiyorum Sayın 
I Başkan. 
I BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgenç. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, sayın mil-
I letvekilleri; görüşmekte olduğumuz bu yasa tasarısının 
I 5 inci maddesine getirmek istediğimiz bu değişiklikle, 

önemli gördüğümüz iki hususu düzenleyici bir kural 
I içerisine sokmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi; Ana

yasa değişikliklerinin açıklanması ve tanıtılması sıra
sında, daha önce de olduğu gibi, parlamenter rejimin 
vazgeçilmez unsurları olarak gördüğümüz, bir ana
yasal kuruluş olarak gördüğümüz siyasî partilerin 
hepsine, aynı ve eşit konuşma hakkının verilmesidir. 
Bunu, demokrasinin yaygınlaştırılması ve «demokrasi» 
dediğimiz olguya olan saygının bir gereği olarak gör
dük. 

Bu itibrla, teklifimizde belirtmiş olduğumuz gibi, 
tüm siyasî partilere eşitlik kuralları içerisinde, söz ko-
nusu referandumla ilgili olarak konuşma hakkının ve
rilmesini, bu konuda demokrasinin yaygınlaştırılması 
için, parlamenter nizam içerisinde partilere duymuş 

i olduğumuz saygının bir gereği olarak mütalaa ediyo
ruz. 

Öte yndan, söz konusu halkoylamasının Sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından değişikliğe tabi tutulması
nın teklif edilmemesi halinde ve bu konuda halkoyla
masına sunulan Anayasa değişikliklerinin, özellikle 
önümüzdeki günlerde yapılacak olan Anayasa oylama
sı ve referandumu sırasında, Sayın Cumhurbaşkanı
mızın ve sayın Cumhurbaşkanlığı makamının çeşitli 
eleştirilere tabi tutulmaması ve bu makamın korun
ması düşüncesiyle, bu konuyla "ilgili olarak Sayın 
Cumhurbaşkanına söz hakkı verilmemesinin uygun 

] olacağı düşüncesi doğdu. 
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nın, söz konusu değişikliklerin müspet veya menfi 
olarak kabul edilip edilmemesinde önemli fonksiyon
ları vardır. 

Eğer Türkiye'de demokrasi varsa, Türkiye'de, de
mokrasi gereği anayasal olan kuruluşların, demokratik 
nizamın gerekliliği üzerine kurulmuş çeşitli meslek 
kuruluşlarının; işçilerin, işverenlerin, baroların, mes
lek odalarının bu konuya ilişkin aydınlatmaları, bu 
konuya ilişkin düşüncelerini söylemeleri, demokrasi
nin yerleşmesi açısından son derece önemlidir. İşte, bu 
düşünce tarzı içinde, işçi sendikaları konfederasyon
ları, esnaf kesimi, tarım, ticaret ve sanayi kuruluşla
rı ile çeşitli meslek odalarının bu konuya ilişkin dü
şüncelerinin alınmasında son derece fayda görülme
lidir. 

Muhterem arkadaşlar, özellikle önümüzdeki gün
lerde yapılacak olan halkoylaması, 12 Eylül öncesi 
gündemi (12 Eylül öncesi olayları) tekrar gündeme ve 
masa üzerine getirebilecek durumlar yaratabilecektir. 
Bu yaraların kabuk tutmaya başladığı ve tedavi edil
meye yüz tuttuğu böyle bir dönemde, Sayın Cum
hurbaşkanım ve siyasî liderleri, birbirleriyle müna
kaşa edecek ve birbirlerine cevap verebilecek tutum 
ve potansiyelden mümkün olduğu kadar uzak tuta
bilme düşüncesiyle hareket edilmiştir. Böyle yapıldığı 
zaman, bu referandumun daha sağlıklı, daha tartış
masız ve huzur içerisinde geçerek, demokrasiye ge
çişte beklenen yerin, istenen durumun daha çabuk 
gerçekleşebileceği düşüncesi söz konusu olmuştur. 

Bu nedenlerle, bu teklifimizin kabul edilmesini ve 
bu teklifimize uyulmasını yüce heyetten rica ediyor, 
beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özgenç. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
İçel Milletvekili Edip Özgenç ve arkadaşlarının 

önergesi. 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Halkoylaması Yasa Tasarısının 
5 inci maddesine, aşağıdaki (d) fıkrasının eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Madde 5, fıkra (d): Ülkedeki en büyük işçi 
sendikaları konfederasyonları, esnaf, tarım, ticaret ve 
sanayi kuruluşlarının konfederasyonlarına, onar daki
kalık ikişer konuşma hakkı verilir. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

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

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

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgenç. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, saygıde
ğer arkadaşlarım; huzurunuza sık sık çıkıyorum; ba
ğışlayacağınızı düşünerek, çok önemli gördüğümüz 
bu konuyu şu şekilde arz etmeye çalışacağım. 

Anayasa değişikliği yapılırken, Anayasa değişikli
ğinin gerekli olup olmadığı konusunun kamuoyunda 
olabildiğince yaygın'laştırılabilmesi ve toplumun niza
mım teşkil eden demokrasinin yaygınlaştırılması açı
sından oldukça önemli katkılarının ve hizmetlerinin 
olduğunu düşündüğümüz çeşitli teşekküllerin bu ko
nuya ilişkin düşüncelerinin ve konuyu aydınlatmaları-

fiir işçi sendikasının, bir konfederasyonun bütün 
yetkilerinin elinden alındığını ve susturulduğunu, hiç
bir yönden konuya katkısının bulunmadığını; aynı 
şekilde esnaf, tarım, ticaret kuruluşlarının, sanayi ku
ruluşlarının ve üniversitelerin bu konuya ilişkin Ana
yasa değişikliğinin yapılmasının icap edip etmediği 
yolundaki düşüncelerinin alınmadığını düşünün; o 
takdirde konunun gerekliliği hakkında halkın aydın
latılması mümkün olmaz. Bu bakımdan, halkın ay
dınlanmasına ihtiyaç olan bu önemli konularda, bu 
kuruluşların mutlaka düşüncelerinin alınmasında, ka
muoyunun yönlendirilmesi açısından, demokrasinin 
gelişmesi açısından son derecede faydalar vardır. 

İşte, bu düşünce içerisinde, bu bahsini etmiş ol
duğumuz teşekküllerin düşüncelerinin alınabilmesi 
için, bunlara da söz hakkı verilmesinin gerekli oldu
ğuna inanıyoruz. Bu nedenle bu teklifi verdik; kabul 
görürse, demokrasi olabildiğince yaygınlaşmış ola
caktır. 

Kabul edilmesini diler, beni dinlediğiniz için hepi
nize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgenç. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. — Oy verme kütüğünde ve sandık 
listesinde kayıtlı olan ve oy kullanma yeterliği bulunan 
her vatandaş halkoylamasına katılır ve oyunu kul
lanır. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanunun 94 üncü mad
desi uyarınca, yabancı ülkelerdeki vatandaşlar halk-
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oylamasından 40 gün öncesinden başlayarak oylarım 
kullanabilirler. 

Seçmen kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve 
oy kullanma yeterliği bulunduğu halde halkoylama-
sına, hukukî veya fiilî mazereti olmaksızın katıl
mayanlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından on-
ikibinbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. An
cak, halkoylaması gününden itibaren üç ay içinde 
hukukî veya fiilî mazeretini bildiren ve mazereti ilçe 
seçim kurulu başkanınca geçerli görülenlerden bu 
para tahsil edilmez. İlçe seçim kurulu başkanınca 
verilen para cezası ile ilgili kararlar kesindir. 

»BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — So
ru var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, yurt dışındaki vatandaşların oylamadan 
önceki 40 gün içerisinde oy kullanabilecekleri, madde
de yer almış ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Ka
nunun 94 üncü maddesine temas ediyor. Yanılmıyor
sam, bugünkü haliyle oradaki süre 70 gündür ve mü
zakere ettiğimiz teklifte de bu süre 75 güne çıkarıl
maktadır. Atıf yapılan maddeyle bir çelişki olmuyor 
mu? «Çelişki yok» deniyorsa; niçin burada 40 gün de, 
oy verirken 70 gün? 

iBAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Şimdi efendim, ikisi ayrı 
ayrı müesseseler; tabiî, takdir yüce Meclisindir. 40 
günlük bir süre konurken, önümüzdeki referandum 
hazırlıkları itibariyle, seçmen kütüklerinin hazırlan
ması ve 40 günlük bir sürede oy kullanılabileceği 
hesap edilmiştir. Genel bir kaide olarak da, yüce Mec
lisin başka bir düşüncesi varsa, bir diyeceğim yok. 
Yalnız, ayrı ayrı müesseselerdir; yani seçim ve refe
randum ayrı ayrı şeylerdir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
IMADDE 7. — Sandık, ilçe ve il seçim kurulla

rınca düzenlenecek tutanaklarda; 
a) Sandık listesinde kayıtlı olanların sayısı, 
b) Halkoylamasına katılanların sayısı, 
c) Geçerli olan oyların sayısı, 
d) Geçerli olmayan oyların sayısı, 
e) Anayasa değişikliğine kabul oyu verenlerin 

sayısı, 
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f) Anayasa değişikliğine red oyu verenlerin sa
yısı, 

Ayrı ayrı gösterilir. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, kabul edilen 4 

üncü maddede «Evet ve «hayır» burada «Kabul» ve 
«'Ret» var. Bunları da, 4 üncü maddede olduğu gibi, 
«Evet» ve «Hayır» olarak düzeltmeyi düşünüyor mu
sunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, ben onu 
arz edecektim. Kabul edilen 4 üncü maddede, «Evet» 
ve «Hayır» kelimeleri geçiyor, burada da «Kabul», 
«Ret» şeklindedir. Buradaki kelimelerin de «Evet», 
«Hayır» olması lazım; «Kabubün «Evet», «Ret» ke
limesinin de «Hayır» olması gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, 7 nci madde üzerinde 
başkaca söz isteyen?.. Yok. 

Bu düzeltme ıile birlikte 7 nci maddeyi oylarınızla 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — ti Seçim Kurulları, İlçe Seçim Ku

rullarından gelen tutanakları toplar, il birleştirme 
tutanağında beliren sonuçları derhal en seri vasıta 
ile Yüksek Seçim Kuruluna bildirir ve tutanağın onay
lı bir örneğini gönderir. 

Yüksek Seçim Kurulu, 11 Seçim Kurullarından 
gelen sonuçları birleştirerek ilan eder. 

Geçerli oyların yarısından çoğu «Evet» ise, Ana
yasa değişikliği Türk Milleti tarafından kabul edilmiş 
olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 
Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 1. — 17.5.1987 tarih ve 3361 
sayılı Kanunla kabul edilen, Anayasanın geçici 4 üncü 
maddesi ile ilgili olarak yapılacak halkoylamasında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan si
yasî partilere ve Cumhurbaşkanına 10'ar dakikalık 
iki Radyo ve Televizyon konuşma hakkı verilir. Cum
hurbaşkanı bu hakkını dilerse kullanır. Cumhurbaş
kanınca bu hak kullanılırsa, konuşmalardan birisi en 
sonuncu konuşma olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Soru 

•sormak istiyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Haznedar. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Efendim; 

geçici madde l'de şöyle bir tabir var: «Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilere ve 
Cumhurbaşkanına 10'ar dakikalık iki radyo ve televiz
yon konuşma hakkı verilir» diyor. Bu ne demek? Yani 
televizyonda ve radyoda ikişer konuşma hakkı mı? 
Bu maddedeki «İki» kelimesi «İkişer» olarak düzel-
tilse daha doğru olmaz mı? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Evet, öyle olması daha 
doğru. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu şekilde düzelt
meyi mi talep ediyorlar efendim? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — O şekilde redaksiyon olur
sa, daha iyi olur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Olabilir efendim. 

BAŞKAN — Geçici madde l'in altıncı satırındaki 
«İki» kelimesinin «ikişer» olarak düzeltilmesini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Önerge var, okutuyorum: 
Türkîye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 576 sıra sayılı kanun tasa
rısının geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nuri 'Korkmaz İsa Vardal 
Adana Zonguldak 

Arif Toprak Cahit Karakaş 
Niğde Zonguldak 

Hasan Altay Sururi Baykal 
Samsun Ankara 

GEÇİCİ MADDE 1. — 17.5.1987 tarih ve 3361 sa
yılı Kanunla kabul edilen Anayasanın geçici 4 üncü 
maddesiyle ilgili olarak yapılacak halkoylamasmda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî 
partilere, Cumhurbaşkanına 10'ar dakikalık iki, 12 
Eylül 1980 öncesi mevcut olup bilahara kapatılan ve 
yöneticeleri hakkında Anayasa geçici 4 üncü maddesi 
gereğince siyasî yasak konulan siyasî partilerin genel 
başkanlarına bir radyo ve televizyon konuşma hakkı 
verilir. 

Cumhurbaşkanı ve yasaklı liderler bu haklarını 
dilerlerse kullanırlar, Cumhurbaşkanınca bu hak kul
lanılırsa, konuşmalardan birisi en sonuncu konuşma 
olur. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

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

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

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

Buyurun Sayın Korkmaz. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 576 sıra 
sayılı Kanun Tasarısının geçici 1 inci maddesinde, 
referanduma götürülen Anayasanın geçici 4 üncü 
maddesiyle, referanduma götürülen siyasî liderlere 
hiçbir konuşma hakkı tanınmamıştır. Burada, grubu 
bulunan siyasî partilere ikişer konuşma hakkı veril
miş, bunun yanı sıra, kanun metnine Sayın Cum
hurbaşkanı da dahil edilerek, tarafsız olması gereken 
makam da, böylece, radyo ve televizyonla yapılacak 
propagandalara, ihtiyarî bile olsa, sokulmuş bulun
maktadır. 

Şimdi, Anayasanın Mecliste görüşülmesinden son
ra değiştirilen maddelerinin kamuoyuna götürülmesi 
önemli bir olaydır ve Sayın özal bu maddeyi getir
diği zaman, 175 inci maddenin bu yolla değiştirilme
si yönünde attığı adımı ilk gören partilerden birisi de 
biziz. Fakat, çok önemli olan ve kamuoyuna, uzun 
süre yapılacak kanunların çerçevesini çizecek olan 
Anayasa maddeleri götürülmezken, Mecliste büyük 
bir çoğunlukla kabul edilen ve hatta Sayın özal'ın 
konuşmalarında ikide bir ısrarla vurguladığı, «Efen
dim, ben bunu götürürüm; Mecliste kabul ederiz ama 
Sayın Cumhurbaşkanı bu sefer Anayasanın geçici 
9 uncu maddesini ileri sürerek, dörtte üç çoğunluk 
ister» konusu gündeme geliyordu. Oysa, oylarınız
la gördük ki, Anayasanın geçici 9 uncu maddesi de 
burada zaten askıya alındı; çünkü 315 oyla bu ka
nun tasarısı kabul edildi. Şimdi, Sayın Özal, «Siyasî 
liderlerin yasakları kalksın mı, kalkmasın mı?» me
selesi üzerinde ısrarla durdular ve bunun referanduma 
götürülmesini istediler. Tabiî, kendileri istediler, ken
dileri bu konuda rest çektiler ve sandılar ki bu rest 
görülmez; ama biz de bu resti gördük. Yalnız, bura
da önemli olan husus şudur; kamuoyu karar vere
cek; kamuoyunun kararının serbestçe oluşabilmesi 
için, o kamuoyuna oylamaya götürdüğünüz kişiler de 
görüşlerini belirtirlerse, o zaman bu referandum adil 
olacak demektir. Yoksa, elleri, kolları bağlı olacak; 
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Devletin radyo ve televizyonunu bunlardan esirge
yeceksiniz; hatta, onların siyasî partilerle ilişki 
kurmasını yasaklayan maddeleri kaldırmayacaksınız 
ve onların birey olarak toplantı düzenlemelerini bile 
kısıtlı hale getireceksiniz, sonra bunun adına da «re
ferandum» diyeceksiniz!.. (DSP sıralarından alkışlar) 

Evet, burada bir referandum olacak; ama bu, 
siyasilerin referandumu değil, Sayın özal'ın referan
dumu olacaktır. Neden Sayın özal'ın referandumu 
olacak, onu söyleyeceğim. Çünkü, Sayın özal'ı 52 
milyon avcı bekliyor, üç tane sandık var. Bunlardan 
birinci sandığı atlarlar, onda merak buyurmasınlar; 
o sandık çok hafif bir sandık. Ortada bir sandık var, 
o sandık, enteresan bir sandık; 52 milyon insan bek
liyor. Böylesine antidemokratik, böylesine hukuk 
devleti ilkelerine ters; bu ülkeye yıllarca hizmet et
miş insanları, suçsuz biçimde, Anayasada olağanüstü 
dönemin koyduğu yasakları gerekçe göstererek, elleri 
kollan bağlı olarak referanduma götüreceksiniz... 
Ama unutmayın Sayın özal, o «referandum» diye 
koyduğunuz sandık, evvela sizi kilitleyecektir. (DSP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, Sayın Korkmaz... 
NURÎ KORKMAZ (Devamla) — Ya bu hakkı 

vereceksiniz... 
BAŞKAN — Sayın Korkmaz, süreniz dolmuştur; 

toparlayınız ve lütfen... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ne ol

du; zülfiyare mi dokundu? Başkaları saatlerce konu
şuyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Başkaları saatlerce 

konuşuyor, bir şey demiyorsunuz... 
BAŞKAN — Efendim, ne zaman, ne kadar konu

şulacağının takdiri bana ait değil; İçtüzük hüküm 
koymuş. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tarafsızlığınız yok 
Sayın Başkan, Başkanlık Divanına gölge düşürüyor
sunuz. 

NURt KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bakınız, burada gruplara ikişer 
konuşma hakkı, tarafsız olan makama da, orada ko
nuşma yapmasını zorlarcasına, iki konuşma hakkı ge
tiriyorsunuz; ama, bu destekler falan da sizi kurtar
mayacak; çünkü ben inanıyorum ki, Sayın Cumhur
başkanı, sizin yapmak istediğiniz bu oyuna alet olma
yacaktır. O sandığın sizi kilitleyeceğini ben söyledim; 
sizin sakat mantığınızla kilitlenmek istenen sandığa, 
devletin başında olan insanın kilitleneceğini hiç san
mıyorum. 

— 300 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Geçici 1 inci maddeyi, 6 ncı satırdaki «iki radyo» 
olarak ifade edilen kısmı, «ikişer radyo» şeklinde de
ğiştirerek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Geçici 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — 17.5.1987 tarih ve 3361 

sayılı Kanunla kabul edilen Anayasanın geçici 4 ün
cü maddesi ile ilgili halkoylaması 6.9.1987 Pazar 
günü bu Kanundaki esaslara göre yapılır. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 3. — 17.5.1987 tarih ve 3361 
sayılı Kanunla kabul edilen Anayasanın geçici 4 ün
cü maddesi ile ilgili olarak yapılacak halkoylama-
sında oy vereceklerin kütüklere yazılması ve sandık 
listelerinin düzenlenmesi amacıyla bütün Türkiye'de 
aynı zamanda 1987 yılının Temmuz ayının ikinci pa
zar günü, Yüksek Seçim Kurulunun gözetim ve de
netiminde yazım yaptırılır. 

Haikoylamasında kullanılacak seçmen kütükleri
nin yazımında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile ilgili 
diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Geçici 3 üncü madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Haikoylamasında kulla
nılacak seçmen kütüklerinin yazımı ve halkoylama-
sının yapılması için Adalet Bakanlığı bütçesinin il
gili bölümüne yeterli miktar ödenek, Maliye ve Güm
rük Bakanlığının yedek ödenek tertibinden akta
rılır. 

Yüksek Seçim Kurulu, seçmen kütüklerinin sü
ratle yazımını tamamlamak için geçici ve yevmiyeli 
personel istihdam edebilir. Bu personele Yüksek Se
çim Kurulu Başkanlığınca ikibin ilâ onbin lira ara
sında takdir edilecek gündelik ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 576 sıra sayılı Kanun Tasarı
sının geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

tbrahim Özdemr Ali Dizdaroğlu 
istanbul Antalya 

Nihat Akpak Ünal Akkaya 
Sakarya Çoruim 

Hakkı Antukarsilan SüteymaTi Yağcıoğlu 
Bingöl Samsun 

Yüksek Seçim Kurulu, seçmen kütüklerinin 
süratle yazımının, daktilo edilmesinin ve kartların da
ğıtımının sağlanmasını temin için geçici ve yevmiye
li personel istihdam edebilir. Bu personele Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanlığınca ikibin ila onbin lira ara
sında takdir edilecek gündelik ödenir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Başkanım, ifade
de bir yanlışlık olmasın, «... sağlanmasını temin...» 
şeklinde bir şeyler söylüyor? 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın Başkan, bir 
husus var, müsaade eder misiniz? «yazımını tamam
lamak» kelimelerini ilave etmek gerekir gibime geli
yor. «Yazımını tamamlamak, daktilo etmek» şeklin
de olması gerekir. 

BAŞKAN — Evet, önerge açıktır efendim. 
Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, katılabi
liriz; ama katılmak için yetersayımız yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, yanlışlık lütfen düzeltilsin. Sayın Tutum'un 
dediği gibi, «sağlanmasını temin» olmaz hakikaten. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Redaksiyon için 
yetki verilsin. 

BAŞKAN — Komisyona soralım efendim. 
Komisyon, bunu «temin» kelimesinin «sağlama» 

olarak düzeltilmesini kabul ediyorlar mı efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Redaksiyonu kabul 
ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi yeniden, bir defa daha 
okutuyorum : 
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«Yüksek Seçim Kurulu, seçmen kütüklerinin sü
ratle yazımının, daktilo edilmesinin ve kartların da
ğıtılmasının sağlanması için geçici ve yevmiyeli per
sonel istihdam edebilir. Bu personele Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığınca ikibin ilâ onbin lira arasında 
takdir edilecek gündelik ödenir.» 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi, kabul edilen önergeyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler.. Geçici 4 üncü madde kabul, edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

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

Etmeyenler... 9 -uncu madde kabul edilmiştir 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler 
tamamlanmıştır. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş, tasarı 
kanunlaşmıştır. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

2. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 12 Ar
kadaşının, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 2839 Sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun ve 2820 Sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/457) (S. Sayısı : 577) (1) 

BAŞKAN — Alman karar gereğince, Niğde Mil
letvekili Haydar Özalp ve 12 Arkadaşının, 298 Sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Kanununun, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı 
Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporunun müzake
resine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

(1) 577 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunacağım. Komisyon raporunun okunması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu
nun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Tasarının tümü üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına Sayın Mustafa Kemal Palaoğlu, 
buyurun. 

ISHP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL PA-
LAİOĞLU (Süvtaıs) '•— Sayın Bakkam, sayın milletve-
Ikiilıleri; Nfi'ğlde Millıetivekili Sayın Hayjdar Özalp ve ar-
lkjaıda,şl,arıinıın, SefçimUerim Teme,'* Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkımdaki Kamumun, Milletvekili Steçitmıi. 
Kanmmumum ve Siyasî Partiler Kanumurtıuim bazı mad-
fclöterinim değişjtirillmesini öneren klamum tlejkliflıeıri üze
rimde, Soisıya.ldem!ok'raJt Halkçı Parti Grubunun görü
şümü sunmak için huzurumuzlda/yım; Genel Kurulu 
saygıyla selamlıyorum!. 

Sayım mıilîleitJvekilleıri, teklif, herhalde rutin bir 
ilki maddeyi de içeriyor. Son defa Türkiye' Büyük 
Millet Meeli'simıim yaıpltığı Amayasia değişikliği paketi 
içimde, seçimen yaşımı bir miktar indiren bir madde 
ide var. Buma kıoışult olarak bir yadafl değli'şikl'iik zorun
lu Mi; kanum teklifi -zammediyorum 1 ve 2 nci mad
desi- bü zıorumlıuluğa ceVap aramı/ak ihtiyacımdan ha
reket eıtımi'şit'ir, rutvnjdir; o maddeler üzerinde durma
yacağım. Ancak, kamum teklifinim birkaç maddesi 
var ki, son dereae önemlidir. Bu rutin maddeler dı
şımda ve ötesinde, Demelide, teklifim kendisimi ve ger
çek amacımı belüröeyici mitelükıöe, tayiın edici nitelikte 
bazı maddeleri var. tşjte, o maddelere karşı ölduğu-
muz için, hemen söylemek, ifaUfiyacmıi' duyuyorum ki; 
işte o maddelere, teklifi özjde ve amıaçita belirleyici 
nitelikteki o maddelere 'karşı olduğumuz iç'imidiır ki, 
telklifiın tümüme de karşıyız ve maddderiine -geçikme-
'simıe, şimdi açıklamaya çialmşacağıim medemlerle, klarşı 
oy vereceğiz. 

$ayım Başkan, sayım milletlveikilleri; tiekDif bir 
toadidesıiyle, seçim çevresi coğrafyası, üzerıinde tasar
rufta bulummıaik iısitemişıtiır; yani, bugün yürürlükte 
olan mevzuat, yeniden flazlla milletivelkili çıkaracak 
olam üterim birden çok sıeçiım çevresine bolümmesİni 
amirdir ve bu uygulanma 1*91813 sıeçimlerimden beri ya-
pıltegeîmektedir. Teklif b'ir maddesiyle, bü kerre, al
tıdan çofk milleitvek'ili çıkaracak olan, yami yedi mil
letvekili çıkaracak olan illerin dahi, birden çok se-
çiım, çevresine bö'lülnmesimi ömermefctedir. Bu bir öne
ridir, öneri bir haktır; ancak şunu söylemek de bizim 

çok tfajbiî ha'k'kıımız ve ödevimizdir ki, bu ciddî bir 
ımeseledir. Bir memlekette teşriî orgian, seçim çevresi 
Iharitası üzerinde, seçim çevresi ooğrafyası, üzerinde 
değişi ki ıMer yapmak ister ve yapar; amoa'k, ciddî ge
rekçeleri olmak kayılt ve şartıyla. Altı milletvekilib-
dem daha çok niVıfetvekili çıkaracak olan illerin bile 
birden çok seçim çevresine bölülmmek isltemmesi, han
gi ciddî araştırmaların hangi ciddî verilerin, hangi do
kümanların ve hangi ciddî ihtiyacın sonucudur? Ben 
bütün bunları, çok sade ve içtenlikle Anayasa Ko
misyonunda sordum, ne teklif sahiplerinden ne de 
sayın hükümetten sadre şifa ve ciddî hiçbir yanıt ala
madım; hatta çelişkili cevaplar da verdiler. 

Seçim çevresi coğrafyası üzerimde, ciddî araştır
ılmalar sonucunda değişiklik önerilebilir; uygulama
lar, daneyiımlter bir noktaya getirmiş olabilir insan
ları; ama buınlar nedir? NiçÜm altı milletvekilinden 
|da:tia. çolk miUtetivelkili çıkaracak olan illerin bile bir
den çolk seçlim. çevrecine bölümmııesi istenmektedir? 
Hangi siyaset sosyolojisi verileri, hanigi bulgular, ham-
İ\ demeyimlerim naisıl değerlendir ilim iş olmıasmı; yami 
Ibumları em azımdan teklif sahipleri yapmıyorlarsa, 
yapaımuyorlarsia. bile, güncel siyasal: kaygılarla ve 
amaçlarla bumu önermiş olsalar birle, hiç olmazsa hü-
Ikümetim, hiç olmazsa zengin Türkiye Cuimhuriyeti 
Devlerimin ,zengin ve değerli devlet bürokrasisinin 
lb;ır ciddî araştırıma yapmış olmrasımı ve cişdjdî bir şey
ler söyleımes'imi beklerdim;, temenni ederdim; bu bir. 

Teklifin i'kii maddesi vıar ki, biraz sütar'a. açıklama
ya çalışiaclağıım madenlerle ve bizce, bir hulkuk katline, 
Ibir hukuk kıtalime teşebbüs ediyor. Sözlerim çolk 
ağır, bunu idrak ediyorum; ama anlatmaya çalışa
cağım. Şöy?e ki : Jki maddeci var ki?, ki bumlar, se-
çÜmleride, sıiyıasî partilere, devletin raidyosıundia ve te-
leviizyonunda paralı pnopagamda yapıma olanağımij ta^ 
mıyam ve yurt dışımda yerleşmiş ollan yurtlCaşı'ıarımı-
zrn yurda gelişlerinde, haftalarca sıürejbilecek bir sü
reç içinde, gülmrüik kıapılarıımda oy verımelerini düzen
leyen kanum h^külmleri. Bunlarla ilgili öneriler de 
var teklifte, 

ıDeğerlıi mililıetvekülleri, bunlar, vaktiyle yüce 'ku
rulunuzdan geçerelk çıkmış, kamuırilaşimış met'inlerde 
vlar; yani, yürürlülkteiki hukukıum birer parçası, Türk 
'pozitif hukukumun birer parçasiı. Vakitiyle, burada 
uzun uzun tartıştık, düşiüncelerimizi söiyieıdik, yap
mayım, elömeyim dediik; ama kamum'Uaşitii. Paralı pro-
p'aganld'ayı kanun halime getıirem, seçimlerde, televiz
yonda ve radyoda siyasî partilerin paralı propagan
da imkânımı kıanu'n haline getiren, Türk pıozitlif hu-
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kukunun bir parçası haline getirten şeyter oldu bu
rada; bu kanun var... Güjmirük kapılarında yurttaş-
ılarnmızın oy kullanmalarını düzenleyen kanun da 
viar. Ortada, doğru, yanlış ama, birer kanun varken, 
ayrıntı bile .denmeyecek küçük değişikliklerle, ayrın-
ıtı bile denmeyecek küçücük değişikliklerle teklifi ört-
ımıelk ve aldatıcı kılmak için yapıldığı aptaçılk olan ve 
(üstünden akan; yapaylığı ve amacı üstünden akan ve 
ayrıntı bile denimjeyeCek olan küçücük değişikliklerle, 
Yani «iBtir dakikadan az olamaz» yerine, «İlki dakika
dan az olamaz» gibi, «70 gün içinde» yerine, «75 gün 
boyunca» gibi, teklifin amacını örtmeye çalışan ama 
örtemeyen, küçücük ve ayrıntı bile denemeyecek olan 
değişikliklerle, yaşayan bir hulkuk, bir kanun tek
lifiyle yeniden öneriimektedir. Herhalde,, dünya siya
sî edebiyatının da, Türk siyasî edebiyatının da ve 
hukuk tarihinin de görmediği ve görmeyeceği b'k ye
nilik ıbu. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çıkmış bir 
kanun varken, bu kanunun yüzide yüz tıpkısını, ikizi
ni, yedeğini kanunlaştırmaya çalışmanın amacı1 nedir? 
Amacı, açık : Bu kanunîar, bu maddeleriyle ve biz
ce çok haklı ve yerinde nedenlerle, Anayasa yargısı
na götürülmüş, Anayasa Mahkemesine götürü'lmüş-
lüiir. İptalleri ihtimali son derece galip -ki, biri iptal 
edilımıişjtir- olduğu için ve Meclis de, ana vermeye ve 
yaz tatiline girmek üzere bulunduğu için ve erken 
seçimi, spekülasyonu içinde, iptal edildikferinde, ihya 
letmek -ki, o da hukuka aykırıdır, onu da gördük-
fi'ilen mümkün olamayacağı, düşüncesiyle, yedekleri
ni hazırlamıak. 

iBuınu, son derece vahim bir teşebbüs ve vahim bir 
gelişime olarak addetmek zaruretini ve ihtiyacını du
yuyorum. Bu, hukukun kendisini katidir. Bu, hu
kuka saygı düşüncesini katle teşebbüsten başka bir şey 
değildir. Ortada bir kanun var ve bu, kanunun yede
ğini hazırlamak, iptali ihtimali karşısında el altında 
bulundurabilimelk' için, tıpkısını, benzerini, ikizini, ye
değini yapmaya tevessül etmekten başka bir şey de
ğildir. (SHP sıralarından alkışlar) 

iDegerllI arkadaştanım, hukuka saygı düşüncesini, 
hepimiz, hep beraber korunmaya mecburuz. Hukukun 
kendisi ve hukuka saygı düşüncesi, her. gün, hepimi
zin ihtiyaç duyacağı kurumlar Ve düşüncelerdir. Hu-
kukk ve hukuka saygı dülşüınces'iıyle böylesine fütur
suz ve pervasız bir şekilde oynama istidadını çok teh
likeli ve Vahim bir gelfişme başlangıcı olarak gördü
ğümüzü, tekrar söylemek gereğini duyuyorum.. 
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1 'Bu teklif, bunfarı düzenleyen kanunlar varken, 
'bunun ikizini, yedeğini yapma teklifi kanunlaşıtığın-
da, elbette Sayın Cumhurbaşkanına gidecaklfir; baCUa 
Ibuinlandan birisini Alnayasıa Mahkemesine Sayın 
Cumhurbaşkanı da götürmlüiştlür. Sayın Cumhurbaş
kanının, o zamıan Ve o takdirde, olayın beraberinde 
'taşıdığı ve bütün muhataplarına telkin edeceği ve 
yükleyeceği soffiulmlutuğu göreceğinden emin olmak is 
iliyorum. 

ıSaıyın Başlkan, sayın mlilMyekillıeri; amacı bu ka
dar açık olan, saklanamayacak kadar açık olan bu 
IteşebbMn, Türkiye Büyük Millet Meclisli Geneî Ku
rulu tarafımdan akamete uğratılmasın*, hukuk' adına 
v|e hukukja saygı dülşühoesi adına akamette uığratılma-
ısını temenni ediyarujm:. Sizlere, bunun doğru olmadı
ğını ve olimiayacağmı tekrar söylemek isKüyoru'm. Bu 
dönem, burada, bu açâdan son derece, kötü örnekler 
ıgördük. Bunlardan birisi şu : Anayasa Mahkemesi 
Ib'ir kanunu veya bir kanunun bir hükmünü iptal et
ti ve onu, öze hiç taalluk etmeyen küçük üslup deği-
şilklifcleriyîlte veya ayrıntı bile sayılamayacak değişik
liklerle ihya ettlin'iz; ihya edildi. Bugüin ihyadan da 
farklı bir teşdblblüs karşısındayız. Bir kanun ki, yü
rüdüktedir; ama iptali ihltiimalıi karşısında elimizin 
abında yedeği bulunsun diye ihltiyat kanunlar çıkar
ma teşebbüsünde bulunuluyor. Bunlar doğru değil
dir, 

Anayasa yargı yd?u, didjdî bir yoldur ve Türkiye, 
uzam siyasal ve hukuksal mücadeleler vererek böyle 
bir seviyeye sıçramış ve ulaşmış bir ülkedir ve bu 
açıdan gelişjmiş bir ülkedir. 

Bu nedir? Bu, yasama orıgjammın, iptal edilmiş ka
nun hıükülm,lerini ihya yo&uyla ve yürürlüktıelk'L kanun 
hükümlerinin iptjal ibitimalteri karşısında yedeklerini 
tedvin yoluyla Anayasa yargısı müessesesini adım 
laldım iptfa'l teşebbüsüdür ve bir karşı harekettir. Bü, 
kjoğru değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Komisyonunda 
bütün bunları anlatırken, sözlerimi şu benzetmeler ve 
şu sözlerle bitirdiğimi hatırlıyorum; beni, orada din
lemek lültfiunda büiîunan arkadaşlarım için; tekerrür 
pahasına da olacak olsa, bunları tekrar etjmek ihti
yacını duyuyorum. 

ISayın mületvekilleri, Osmanlı, uzak iklimlerde 
gücü eridikçe, oralara sevk etmek için elinin altında 
ihtiyat güçler bulundururdu; bunlara bazen «İhtiyat» 
derdi, bazen «redif» derdi, bazen de «mülstahûz» 
derdi. Ben, Meşrutiyet dönemlerinin' kanunu movak-
Ikatlarını bilen bir arkkdjaışınızvm, Burada, Anayasa 



T. B. M. M. B: 11İ 23 . 5 . 1987 O : 1 

'Mahkemesi farafıınidam iıpltal edilmiş olan kanun hü-
Ikıümı! erinin, hukuka saygı düşüncesine, asgarî siaygı 
Idıüışlüınıdasine aykırı bir bÜçlımde ihya edildiklerini de 
ıgöndülm; ama ihtiyat kamun bilimiyordıuirn, redif ka
nun b'ûmiyorldıuim, mülstiaihfız kamum bilmiyordum ve 
•blumu görmek işitemiyor uim, Ben, Genel Kurulum bu
ma engel olacağına içltenl'ilk'le imanımak istiyorum. 

Saygılar ıımDa. (SHP, DYP ve DSP sıralarımdan al
kışlar) 

'BAŞKAN — Teşdk'kür ödleriz Sayın Palaoğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adıma Sayın Alpaslan 

Pejhlivanliı, buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA ALPASLAN PEHLİ
VANLI (Ankara) — Sayın Başkan, sayın millettve-
Ikij/leri; 577 sıra sayılı kanun teHclifinln. göriiışülmesıi 
ısiırasında grulbumun görüşlerimi arz etlmdk üzere hu
zurlarımıza gelmiş bull'umuyorum; hepimize saygılarımı 
sunarım. 

298 sayılı Kamumun, 2820 sayılı Kanunum ve 2839 
ısayıl'i Kanunun bazı maddelerinim değiştirilmesi hu
susu, slom yapılan Artayasa değişikliği muVacehesin-
ıde gerekli olan düzenlemeleri içermekltejdir. 

Sayın milletlvekllıleri, bu Anayasa değişikliğiylle 
lilg'ili olarak yapıları düzenlemeler, gerek: 298 sayılı 
Manumda ve gerekle 2820 sıayılı Kanunda yemi düzen -
lemisler yapmayı gerelktirmişltir. Mfiileltivekili sayısı 
450'ye çıktığıma göre, bun'a göre yeni düzenîlemelerin 
yapıı'ımaısa ioap eidi'yıor Mi; seçmen yaşı düşlürüldüğu-
ne göre, buna göre düzenlemelerin yapılması icap 
edüyor idi ve bu düzenlemeler de huzuruinuza geti-
ri'lmiş bulunmaktadır. Bumun dışımda, yurt dışındaki 
vataınldıaşlarımrzım oy kullanması konusunda meyda
na gelen, daha doğrusu kamuoyunda tartışıldıktan 
sonra husule gelem tanlkitleri de göz önüme alarak 
'bir iki uflaik düzeltme de yapıHlmıştır ve, bu da, geti
rilen 'kanun tjekl'iflindeki düzenlemelerden bîr tatıe-
ısildir. 

Şimtii, Sayın Palaoğlıu'num aşağı yukarı onibeş 
yirmi dakikalık konuşmaısımn hemen tamamımda yer 
verdiği ve hukukun klaJtll'i olarak vasıflandırdığı pa-
ıralı propaganda konusu viar. 

Değerli arkladaşlarıırn, biraz sonra bir önergemiz 
(huzurunuza gelecek ve bu önergeyle, paralı propa
ganda konusunun Anayasa Komisyonumdan geçen 
met);mdem çıkartıldığımı görtmüş olacaksanız. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
iBrıavo, nihayet... 

ALPASLAN PEEHLİVANLI (Devamla) — Şüm-
İdi «mihlayet» demeden önce,, keşike konu iyice anla-

şı1|sayjdt da, bizi hukukum katili olarak vasıflandır -
maktan, onibeş yirmi dakika kamunun tülmıü üzerim
de konuşmak yerlime sadece bir maddesi üzerinde ko-
nuçımakıtian hiç olmiazsa vazgeçilmiş olur ildi. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
ıBu, suçüstü yakalanmanızı ortadan kaldırmaz. İddia 
yanlış değil, iddia yerimde. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Tabiî 
ştoıdi bu, teklif metnimden çıkartılacak:; onun içim, 
Sayım Palıaoğlu'nun bu klahill1 isnatlarına cevap vere
cek değilim; ama bu çıkartılırken ne olacak' sayın 
imiilliefjvekilleri? Paralı konuşma kısmı çıkartıldığıma 
göre., televizyonda konuşulan parasız konuşma milk-
Darı da tıaibiî artırılacak. Propaganda iımlkânımı çok 
geniş ölçjüjde vermek için, kamuoyunu yeteri ölçüde 
aydınlatabilmek için, konuyu tabana yeteri kadar 
yaygımPaştırabilmdk için, televizyondan paralı konuş
ma süresi kaldırılırken, plarasuz konuşma süresi de 
artırılmış olacak'. 

PAŞA SARİOĞLU (Ağrı) — Referandumda ni
ye artırmadık? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayım Başkan, önergeyi dağutfüırsamız da incele&ek, 
ölnelmKi konu efendiım. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Şimdi 
me oldu? Hem «tfsjttemeyiz» deyip, hem «Yan cebimi
ze koyun» dediğimiz, devletim siyasî partilere para 
vermesiyle ilgili bir kanun taisari/sı Vardı ya; işte dev
let, bir taraftan siyasî partilere para verecek idi, bir 
taraftan ıda parala propaganda sayfesıijnjdıe, siyası parti-
tere verdiği parayı geri alacak idi; dev&t zarara uğ-
nadı, omu s*iz bilirsiniz ardk. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sıyalsete de ticareti soktunuz! 

PAŞA SARİOĞLU (Ağrı) — O para siyasî par
tilere neredem geliyordu? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Dev
leşen gelüyor ildi, yine devlete gidecelktli. Devletin za
rara uğramasını hulkukîen katili olarak vasıtflandırdı-
nız. Siz bilirisiniz; biz de o hususu geri çektik. 

Sayım milletvekilleri, sMılerimııin başında da be-
HıHtiğim gibi, getirillen düzenlemeler, tamiamıyla Ana
yasa değ:sikliğinim gerektirdiği düzenlemelerdir; baş
kada bir komu yoktur. 

ıHepûnize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 
!(A;NA!P sıralaırnın'dan alkışlar) 

iM. . TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Önergeyi inceleyefim. 
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İSA VARDAL (Zonguldak) — Önergeyi gönderin 
ide göreVm Sayın Balkan. 

IBAŞKAN — Gönjderelkn efemıdim, fotokopi yap
tırıp grup başk anlarına gönderelim. 

(M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmıaraş) — 
Biz de şahsıfmıızla istlemledlk, gruplara istedik. 

IBAİŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Süleyfman Çelebi, buyurun efendimi. {DYP sıra-
lıanından alkışlar) 

DYP GRÖBU ADINA SÜLEYMAN ÇELEBÎ 
(Mardin) — Sayım Başkan, muhterem milletvekilleri 
577 sına â/yılı. Kanun Tdkfifi tiajkfcınıda Doğru Yol 
Partisi Gruıbunun görümlerini arz etmelk üzere söz 
a'ımış b'ulunuyorunn|. Sözıleriıme başlamadan önce yü
ce 'kurula saygılar .sunanım. 

ıBu kanuni teklifi üzerinde Doğru Yol Partisi Gru
bu adına görüşlerimizi açlıklarken, br'ir Seçim Kamu
nunum veya Siyasî Partiler Kanununun uygulaması 
yapıLmtadam s;lk sık değişikliğe uğramasının mahzur
larını diıle getirmıek işitenim. 

(1983 yıumdara bugüne kadar muhtelif kanun de-
ğişıiklülkferi yaıpılkrMşjtir. Bir kanunun değiştirilmesi söz 
Ikoınusü oMuğunda, bu, ciddî incelemeler ve araştır
malar sonucu hlazarjanır, düzenlemeleri yapıhr ve 
sonra yüce Mecl'iısin önüne getidKir. Hiç uygulaması 
yapılmaıyıan biır hükmün, b..vr maddenin iyi veya kötü 
olduğunu anlamak mümkün değifdiir; oysa iktidar, 
lken|di getirdiği değişiklikleri uygulamadan huzuru-
(nuizla yemi bir değişikl'ikie çıkmaktadır. Daha önce 
değ'işifcirilen hjdkü|mler Türkiye gerçeklerine cevap ve
riyorsa -'ki, o maksatla hazırkn'mışjtır- şimdi niye de
ğiştiriyorsunuz? Daha uygulamasını yapmadan o 
Ihlüküımlerin köitlü olduğunu nereden anladınız? Yok, 
bunlar Türk toplumumun gerçeklerine cevap verme-
ıdjiği için değiştiriyoruz diyorsanız, niye kışta bir süre 
önce, hiçbir inceleme yaptmıadan, bu metinleri kanun 
haline getirdiniz? 

(Sayın Başkan, değerli milletjveki'1'leri; burada arz 
efâmek 'Jslüediğiımiz husus, getirilen bu değişikliğin de 
Türk toplumunla bir fayda getirmeyeceğidir. Kanun 
yaplmak cilddî bir iştir. Türk toplumunun Her kesi
minde gajyri ciddî davranıışiliara örnek olmtak kimseye 
yarar sağlamaz. Sık sık' seçim kanunlarımda değişiklik 
yapılarak seçim kazanıldığı hiçlbir dönemde görül
memiştir. B)u değişiklik de hiç kiımısleye fayda sağla-
ırmayacialktır. 

Her ne kadar getirilen k'anun teklifi içinde Ana
yasanın değiışltirilen 67 nci maddesimin/ yaşla ilgili hü
kümleri yer almakta ise de, mevcut düzenleme, da-

Iha evvel yapman k'anun değişikliği gibi, iktidarın, san-
Idiıkiöa değil de ldamm hükümlerinde seçimi kazanması 
içlin yapılan bir düzenlemedir. 

Türk siyasî hayattmda bü'tiiün bir toplumu ilgilen
diren saçlım kanunll'arı, Parlarnıemtoda grubu bulunan 
Ibüllliin S'iyıasiî parlflilerin iştirak ve asgarî müştereklerin 
ıtösp'iıt • ediidiği toplantılarda görüşülür Ve uyum sağ
lanarak MeclMs Genel Kuruluna sunulur. 

Siyasî Partiler Kanunu ve Seçimi Kanunu, Ana
yasadan sonra refımin en önemli kanunlarıdır. Mec
listeki siyasî partrlerim görüşleri alın\mıad\an, alelace
le yapman düzenlemeler bu toplumun gerçek ihtiyaç
larıma cevap veremez. Doğru Yol Partisi olarak' biz 
Türk Milletimin önünle en kısa zamanda gidilmesin
den yanayız. Yapılacak bir erken seçi'mde1, bu kia-
nuınlanda ne türlü değişikllik yapılırsia yapılsın, Türk 
ısiyaısî tablosunun milletini iradesiyle değişeceği görü
lecektir, 

ISeeimem yaşının inidirilımesi husıulsuyla ilgili tasarı
nın 1 ve 2 nci maddelerini oluıml'u bulmaktayız. Zi
ra, Doğru Yol Partilisi olarak seçmeni yaşının imdiril-
ımesine biz de taraftarız. Nitekim, son yapıüan deği
şiklikle Anayasamın içinde de yer almış bir hükü|m-
dür. 

Seçmeni küllüğüne yazıılmayan ve alıtı aydan fazla 
yurt dışında bulunan işçilerin oy kullanımlasına biz de 
iaraftarız ve işitiyoruz. Prensip olarak yurt dışım dakî 
vaban'daşiların oy kullanmasınla tiaraftar olmakla be
raber, bu teklifle yapıüian düzenlemenin, ne hukuk, 
ne Anayasamız ve ne demolkratik esaslar ve ne de 
ısiamftmiyet yönünden savunulur tarafı huluınmaımak-
•tladır. Zira, teklif bu haliyle : 

il. İşçiler yönünden bülyıük zaman» ve imkân 
kayjbına sebebiyet ve receptir. 

2. Devletin denetimli mümkün değildir. 
3. Yeterince iştirak sağlanamayacaktır. 
4. Seçim beyannamesi hazırlanmadı.ğı gibi, ka-: 

tıladak partiler de bİeL'Li değildir. 
5. Hudut kapısına kadar gellmiş olan işçinin 

meden memlielketinıde qy k'ullanımasınia imkân veril-
ımadiği ieıahisıi'Z klalmlaktadır. 

6. Hudutlardaki görevliler 75 gün müddetle, 
amuh'telif faktörler sonucu, kendilerini, amaline hiz-
tmete memur euedelkJef, en azandan biu şekilde itham-
lafia maruz kalabiieeekl'fordir. Bu şartlar altımda hu-
ldut)ta verilen oylar, seçimleri tjafltışılır hiale getirecsk-
/tiir. 

7. Gümrükler, isçinin bir suçu olmasa dahi, 
pısikölöjikman en zayıf olduğu yerlerdir. Suçlanjma 
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korkuştu, işçiyi, serbest iradesiyle oy verme imkânın
dan mahrum bırakacaktır. 

8. Ilşçi'lıer, hudutlara, partiler tarafımdan yapı<-
llian harcamalarla taşındık lan takdirde, bu oyların 
(meşruiyeti zaafa uğrayacaktır. 

9. iSadeüe partilere oy, vertme mecburiyetinde 
bırakılmaları, irademin tam tezahürüne imkân Ver-
ımıayıecektir. 

110. Mahiyeti tiartışıılur oyların partilere ve seçim 
çevreleriine intik,ali sonucu, gerek" Türkiye genelinde, 
gerekse seçim çevresinde barajı aşamayan partiler, 
aşmış hale ge.lebilecleikillerd.ir. 

Eşitlik ve gizlilik ortiadan kalkacakltiır. 
Ara seçimlerde Uygulama imkânı bulunmamakta

dır. 

Amiaç, yurt dışmldaki işçilerimizin oy kullanıma.-
ferı ise, getirilmek' istenen düzenleme bu amaca 
hizmet etmeyecektir. 

iMillet iradesinin partaımentaya tam Olanak yam-
sıimıası istemiyorsa, yurlt dışındaki işçilerimizin oyları
mı kullanmaları içim bulundukları yere en yakın el
çilik veya konsolosluklarda Oylarını kullanmaları 
ısağîıantmak sureitÜyîie kamun teklifine bu hülkmün ek-
îenımesi'ni istemektjey iz. 

Teklifin 10 uncu maddesinde 2820 sayılı Kamunun 
lil inci maddesimin birinci fıkrası değiişltirilimıelkte ve 
siyasî partiye girme yaşıinı 201ye ind'irmekltedir. Oy
sa, Anayasanın 68 inci maddösi, 21 yaşını bitiren
lerin siyasî partilere girebâlleeeğind amirdir. Temel 
Ikainun Olan Anayasianın mevcut hlülkmü karşısında bu 
maddenin metinden çı(karılmas(i gerekir. Bsasıta, piar-
ItJi olarak' bu fakire kiarşı değiliz; ancak, Anayasa hük
mü gereği ve Anayasaya aylkırı olduğu için metinden 
çıkarılmasını talep ediyoruz. 

Muhterem ' milletvekillileri, Siyasî Partiler Kanu
nu, Seç'ımlerkt Temel Hükümleri ve Sleçımten Külttük-
leri Hakkımdaki Kanun ve Milîeltvekili Seçimi. Kanu
nu, devletlin temel kamunu olan Anayasa kadar 
önemli kianumlardır. Zira, Anayasaya hayatiyet vere-
oe!k ve onu toplumum hayatıma intikal ©titirecelk olan, 
bu kanunılardır. Gerek üflkemiz, gerekse demokrasi 
dünyasıı, demıolkratik usuliler yönünden daima dlaha 
iyinin arayışı içinde oLmuştur. Ne var ki, iktidarın 
ge'tirdiği bu teklifte bu vasıfları bulımaik' mümkün ol-
ımaimıştır. 

IDamojkratik sisıteminıizim temeli olan bu kadar 
önemli kanunların Medisitleki oy çoğunluğuna da
yanılarak rejime müspet katkısı olfrıayacak ve Ana
yasa Mahkemesince iptali mukadder oiaöalk' değişik-

ılilktere tevessül edilmesinin kaygı verici olduğunu 
ibeîirtir, yüce Meclise şahsım ve gnubuim adıma saygı
lar sunarım, (D¥P sıralarım'cSan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşdkkür ederiz Sayın Çelebi. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, kişisel söz istiyorum. 
•BAŞKAN — Hay hay efendimi. 
Demokratik Sol Parti Grubu adıma Sayın Nuri 

Korkmaz söz istemişlerdir. 
Buyurun efendim. 
DSP GRUBU ADINA NURİ KORKMAZ (Ada

na) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşül
mekte olan 577 sıra sayılı Kanun Teklifinde Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Ka
nunu, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Siyasî Partiler 
Kanunu bir defa daha değiştirilmektedir. 

Sayın özal'ın bu konularda yaptığı ve yapmak 
istediği değişiklik sayısı bugüne kadar Siyasî Partiler 
Kanununda 5, Seçim Kanununda 4 rakamına ulaş
mış bulunmaktadır. Bu, aslında, demokrasi ile idare 
edilen ülkelerde rekor denecek kısa zamana sığ
dırılmış bir sayıdır ve sanıyorum dünyanın hiçbir 
demokrat ülkesinde bu kadar kısa sürede rejimin te
mel kanunlarıyla oynanmamıştır. 

Eğer bir parti demokrasiyi içine sindirememiş ve 
iktidarda kalma düşleri görüyorsa, böylesine keyfî 
karışık, bir o kadar da, sistemsizlik diyebileceğimiz 
değişikliklere sarılır. 

Bundan evvelki meclislerde de, bu boyutta olmasa 
bile, bazı değişiklikler yapılmış; ama o değişikliği 
yapan partilerin hiçbirisi, kendilerine menfaat sağ
lamak için yaptıkları değişiklikle menfaat sağlayama
mışlar; tersine, kendi lehlerine yorumlayarak yaptık
ları kanun tasarı ve teklifleriyle en sonunda kendi
leri kaybetmişlerdir. Hele böylesine kısa zamanda Se
çim Kanunuyla bu kadar oynayan bir iktidar, gidişi
nin işaretlerini zaten bu kanun tasarılarının içerisine 
gömmüştür. 

Sayın Özal, kaybedeceğini anladıkça, rejimle ve 
rejimin temel kanunlarıyla oynamayı alışkanlık ha
line getirdi; şimdi de bir fildişi kulesi kuruyor; öyle 
sanıyorum ki, bu fildişi kulesi, yapılacak seçimlerde 
ya da referandumda kendisinin üstüne yıkılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Siyasî Par
tiler Kanunu, Seçim Kanunu, Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu, Türk Ceza 
Kanunu, Medenî Kanun, tıpkı Anayasa gibi, rejimin 
anaesaslarım belirleyen kanunlardır. 

306 — 

http://ge.lebilecleikillerd.ir


T. B. M. M. B : 111 23 . 5 . 1987 O : 1 

Dikkat ederseniz, bu kanunlar ya bir Anayasa 
hazırlığıyla beraber ve ona paralel bir biçimde ta
rafsız kurullarca oluşturulmuş ya da partilerin uz
laşmaları sonucunda sağlıklı kanunlar çıkmıştır. 

Anavatan Partisinin kamuoyunda aslında bir ara 
boşlukta yakaladığı yüzde 45 rakamları da artık ha
yal olmuştur, yoktur; ama burada her gün sayı ar
tırma gayreti içerisinde olan sunî bir çoğunluk var
dır ve o sunî sayılarla da, sanıyor ki, rejim kanunla
rıyla oynayacak, yüzde 30'larla da iktidar yakalama
ya çalışacaktır. 

Görüyorsunuz ki, millî iradeye bakış açısı nerelere 
ve hangi hesapların ardına düşmüş! işte, bu ka
nunlar, Anavatan Partisi iktidarının ve onun başın
daki Sayın Başbakanın düştüğü aczin en çarpıcı ör
nekleridir. Bu kanunları çıkarıyorsunuz da ne olu
yor? Biz yasama görevlerimizi yaparak, burada ta
rihin zabıtlarına söylerimizi aktarıyoruz. Bu, sizin çı
kardığınız böyle antidemokratik yasalara, yetmiyor. 
Başlangıçta Sayın Cumhurbaşkanı da belki bir iki / 

prim verdi; ama baktı ki, yaptığınız kanunlar ülke
yi bir felakete götürecek, o da başladı sizin kanun
larınızı geri çevirmeye. O da yetmedi; çünkü Türki
ye'de daha deniz bitmedi; o bitmeyen deniz, yargı
nın duvarları... Oraya çarpıyorsunuz; Cumhurbaşka
nına çarpıyorsunuz, uslanmıyorsunuz; yargının duvar
larından geri dönüyorsunuz. Biraz evvel arkadaşımız 
buraya gelerek, «Merak etmeyin, biz bu kanunu geri 
alacağız; daha sayıyı artıracağız» diyor. Maşallah, 
ne güzel artırmışsınız! 

Ne eşitlik bırakmışsınız, ne adalet... (ANAP sı
ralarından «Bağırmadan konuş» sesleri) 

Sıkıntın varsa, gelir, sen de bağırırsın. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim; herkesin kendine 
has bir üslubu vardır. Bu müdahalelerin isabeti var 
mı? 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Burada veril
miş önergeyi okuyoruz; tıpkı referandumda olduğu 
gibi, iktidar partisine yine bir avantaj ya da iktidar 
partilerine; onu da bir ihtimal olarak uyduruyor. 
Sayın Başbakan küçük hesaplar yapmış, ama o he
saplar olmaz Sayın Başbakan. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Baş
bakan küçük hesaplar yapmaz, büyük hesap yapar. 

,NUR1 KORKMAZ (Devamla) — Yaptığınız he
sabın altında nasıl kaldığını öğreneceksin; öğrene
ceksin sen. 
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — İkimiz 
beraber çok hesap yaptık; biliyorsunuz. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

NURt KORKMAZ (Devamla) — İktidar partisi
ne iki tane konuşma veriyor; bir de, yalandan, ana-
muhalefet partisinin önüne de bir eksik, 10 dakikay
la bir konuşma da ona veriyor. Sözüm ona, bunun
la da, kamuoyunun serbestçe oluşmasına ve partile
rin rahatlıkla değerlendirilmesine imkân tanıdıklarını 
söylüyorlar. Çünkü, kamuoyunun, Anayasa Mahke
mesinden dönen kanunlar karşısında tepkisinin büyü
yeceğini anlayan Sayın Başbakan, yeni bir hileye baş
vurarak, yeni bir yöntem saptayarak, «Efendim, ko
nuşma adedini fazlalaştınyoruz» diye, böylesine gayri 
adil yeni bir teklifle karşımıza çıkıyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlıklı rejim 
için ve demokrasiyi sağlıklı işletebilmek için rejimin 
temel kanunlarında ortak çalışmanın zorunluğuna ina
nan Demokratik Sol Parti, bu kanun tasarıları gün
deme geldiği günden bu yana, gerek Sayın Meclis 
Başkanına, gerek iktidar partisine, gerek diğer mu
halefet partilerine el uzatarak, «Geliniz, rejimin sağ
lıklı ayakta durmasını sağlayacak kanun tasarılarını, 
tekliflerini birlikte yapalım» dedik; ama ne yazık ki, 
ne Sayın Meclis Başkanı, ne de iktidar partisi bu ko
nuya yanaşmadılar. 

Bu yaptıklarınız hukuka karşı hüedir; sunî çoğun
luğunuza güvenerek, bu yasalara istediğiniz biçimde 
yön vermektir; Meclise saygısızlıktır; demokrasiye 
inançsızlıktır. Şimdiye kadar olan uygulamalarınız, 
boşlukta bir defa yakaladığınız bu iktidar, hile ve 
sunî yollarla, sunî desteklerle ayakta tutabilmenin yol
larını aramakta olduğunuzu göstermiştir. 

Sayın Özal demokrasiye inanmıyor - bunu Mecli
sin kürsüsünden, zabıtlara geçmesi için söylüyorum -
halka da güvenemiyor. Onun için, seçim hileleri ile, 
nasıl olur da yüzde 30 rakamını yakalarım, çabası 
içerisindedir. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa
yın Korkmaz, bir kişi iyi anladı bunu. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Şimdi gelelim 
hazırladığınız kanun teklifinin gerekçesine. 

Zaten oldum olası, bu Meclise getirdiğiniz kanun 
tasarılarının hiçbirisinin sağlıklı bir gerekçesini göste
remezsiniz. Hele böylesine önemli bir konuda getir
diğiniz gerekçeye, gerekçe bile denmez. Çünkü ge
rekçe yazılmamıştır. Alın bakın önünüzdeki kanun 
teklifine; gerekçesi yoktur bu teklifin. ANAP bura-
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da bilerek gerekçeyi yozlaştırmıştır ya da gerekçeyi 
büsbütün anlamsız hale getirmenin gayreti içindedir. 

Ben özendim, bu işin üzerinde durdum; bu ge
rekçe nedir, ne değildir diye lügatları karıştırdım. Ge
rekçe, bir yasanın maddelerinin hangi nedenlerle ha
zırlandığını ve neleri karşılamak üzere hazırlandığını 
açıklamak için tasarıya konan husustur. Nitekim, Türk 
Dil Kurumu sözlüğü, Meydan Larousse ve Okyanus 
Türkçe Sözlükte, hukuk ve yasama alanında hazırla
nacak yasa teklifinin veya tasarısının nedenlerini, 
maddelerinin nedenlerini, uygulama nedenlerini göster
mekle birlikte, ayrıca, hukuktan doğan sorunlar orta 
yere çıkarsa, yorumlayıcılara imkân bırakmak üzere, 
nedenlerini bu gerekçeye yazmak zorundaydınız. 

Bu gerekçenin hazırlanış sebebi size göre belli, 
bize göre belli değildir. Kanun maddelerinin gerek
çe düzenlenişleri son derece eksik ve hatalıdır. Yü
rürlüğe girdikten sonra, uygulaması bile birçok so
runlar doğuracaktır; yorumlanmasına ise, ışık tuta
cak hiçbir nokta bulunmamaktadır. Bu, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğünün 74 üncü maddesine 
de aykırıdır. Onun için, iktidar partisine, bu kürsü
den şunu hatırlatmak istiyorum: Bu teklif, bu ge
rekçe ile yüce Mecliste kanunlaşırsa, İçtüzük ve Ana
yasa ihlali ile, Anayasa Mahkemesinden geri döner. 
Gerekçesiz bir teklifin veya tasarının Genel Kurul
da görüşülmesinin anlamsızlığını özellikle belirtmek 
istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerekçeler, 
hiçbir dönemde, ANAP iktidarının bu dönemi kadar 
gayri ciddî ve laubali şekilde hazırlanmamıştır. Bu, 
ANAP iktidarının, millî iradeye, yüce Meclise bakış 
açısının en çarpıcı örneklerinden birisidir. Bu, bir 
anlamda Meclise saygısızlıktır, demokrasiye inançsız
lıktır. Gerçek demokrasilerde, yürütmenin Bakanlar 
Kuruluna ait olduğunun belirtilmesine rağmen, dün 
burada yasalaştırdığınız bir kanunla, demokrasinin 
dışına çıkarak, Başbakana, yürütme hakkı getirdiniz. 
Bu, bir anlamda demokrasiyi çiğnemektir. Mecliste 
oy çokluğu ile çıkardığınız bu kanun tasarılarının ve 
tekliflerinin kanunlaşması sonucunda, yürütmede do
ğacak aksaklıkların çözümsüzlükleri ise, mahkemele
rin dosyalarını her gün daha kabarık hale getirecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelelim rad
yo ve televizyonda yapılacak propagandaya. Şimdi, 
öteden beri 65 yıllık demokratik hayatımızda yerleş
miş bir gelenek vardır. Bu gelenek, seçime katılan 
bütün partilere eşit olanakların tanınmasıdır. Aslın
da, Anayasanın hükümleri de zaten böyledir. Ana-
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yasanın 31 inci maddesi var; kamuoyunun serbestçe 
oluşabilmesi, kamuoyunun, o partilerin düşüncelerini 
bilebilmesi, bu Anayasa maddesinin tatbikine bağlı
dır. Anayasanın 133 üncü maddesinde ise, bu kuru
mun tarafsızlığı tartışılmazdır; ama getirdiğiniz ve de
ğiştirdiğiniz, daha sonra Anayasa Mahkemesinden çar
pılıp geri dönen kanundan sonra, yeni bir önerge ile 
yine bu maddeleri çiğneyerek karşımıza çıkıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, böyle şey olur mu? Anaya
sanın içerisinde yazılı olan tarafsızlık ilkesini, ka
muoyunun serbestçe oluşma imkânlarını ortadan nasıl 
kaldırırsınız? Buna hakkınız yok. Böyle yasa çıkmaz 
ve bu şekilde çıkarırsanız da geri döner. Rejimle oy
nuyorsunuz; tehlikeli biçimde oynuyorsunuz. 

Şimdi diyelim ki, bir parti yepyeni bir program
la ve çok iyi kadrolarla hazırlandı; belki - bu ka
nunlara serpiştirdiğiniz - Türkiye genelinde üçte iki il 
ve ilçe bazlarında da teşkilatını kurdu; ama siz o par
tiyi de seçime sokmuyorsunuz; seçime soksanız bile, 
konuşma imkânı vermiyorsunuz. Bu nasıl bir de
mokrasi anlayışıdiır; nasıl bir uygulamadır? Değerli 
arkadaşlarım, bu, görülmüş şey değildir. Buna de
mokrasi demezler. Millî iradenin oluştuğu yerlerde 
çoğunluk, azınlık meselesi olmaz. Millî iradenin teme
linde azınlık da vardır, çoğunluk da vardır; asıl, 
millî irade o zaman vardır. Yoksa, belli sayılarda 
olanlar o gün - 6 Kasımda - seçime katılmamış ya da 
sonradan bu imkânları elde etmiş olmasına rağmen 
bu imkânları vermiyorsanız, anayasal haklarını ver
miyorsanız, buna nasıl, «demokrasi» diyeceğiz; buna 
nasıl, «bir hür seçim, serbest seçim» diyeceğiz? Bu 
mümkün değil değerli arkadaşlarım. 

Televizyonda yapılan propaganda konusuna ge
lince : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanunun 52 nci maddesine göre, 
bundan evvelki uygulamalarda partiler yedi defa ko
nuşuyordu. Hem ekrandan kaçıyorsunuz, hem ek
rana sahip olmak istiyorsunuz; ben bunu da anlamı
yorum. Ekrandan kaçıyorsunuz, başkalarının ekrana 
çıkmasına hiç razı değilsiniz; istiyorsunuz ki, bu ek
ranı kendi kucağımıza alalım, bütün vatandaşlara 
gidelim; ama, diğerleri bir şey söylemesinler; böyle 
bir seçim kazanalım, tekrar buraya gelelim. Bu size 
ne kazandıracak? Böyle bir dikenin üzerine olursanız 
ne yazar, oturmasanız ne yazar? 

VECIH1 ATAKLI (Şanlıurfa) — Dizi film çeviri
yor. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — 4 üncü mad
deyle getirdiğiniz, yurt dışındaki seçmenlerin oy kul-
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lanması konusuna gelince : Bunu, bundan evvel yap
mış olduğunuz kanun değişiklikleri esnasında da di
le getirmiştik. Bakın; kanun teklifi hazırlıyorsunuz; 
ama, yasaların bununla ilgili diğer maddelerini oku
muyorsunuz. Kusura bakmayın, ben buradan size 
söyleyeyim, Milletvekili Seçimi Kanununun 2 nci 
maddesini lütfen okuyun arkadaşlar. «Nispî temsil 
esası vardır» diyorsunuz; getirdiğiniz kanun teklifinin 
neresinde nispî temsil vardır? Dar bölge var, çoğun
luk sistemi var, kontenjan sistemi var... Bir defa, o 
yasayı çiğnemişsiniz. Arkasından, yine o kanunun 2 
nci maddesinde, «serbest, eşit, adil şartlarda yapılan 
bu seçim, Türkiye'de aynı zamanda yapıiır» deniyor; 
siz o maddeyi değiştirmeden, bir kanun teklifine ye
ni bir madde ekliyorsunuz; vatandaşlara 75 gün ev
vel oy kullandıracaksınız. Ne yapacaksınız? Pasaport 
elinizde, gümrükler elinizde; adam pasaportunu gös
terecek, pasaportunu geri aiamayabilir; onun için 
hangi işareti gösterirseniz, o torbalara oy atacaklar. 
Belki 500 bin oy bekliyorsunuz; oraya getirip ata
caklar. 

ATİLLA SIN (Muş) — Büyük iftira bu. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sabırlı ol, sen 

bunları anlamazsın; sabırlı ol, dinle. 
ATİLLA SIN (Muş) — Anlarım; sana da anla

tırım. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Bu hüküm son 

derece sakattır ve tehlikelidir. 
BAŞKAN — Sayın Korkmaz, toparlayınız efen

dim. 
NURt KORKMAZ (Devamla) — Seçimden 75 

gün evvel oy kullandırıyorsunuz. Seçim kanunlarını, 
Anayasayı çiğneyerek yeni bir model geliştiriyorsu
nuz. Tahmin ediyorum, beklediğiniz de, 500 bin oy 
civarındadır. Ne yapacaksınız? Buraya otobüslerle 
adam yığacaksınız, başkaları da yığabilir. Mesela siz 
Rabıta örgütüne güvenmiş olabilirsiniz, işadamlarına 
güvenmiş olabilirsiniz, yabancı şirketlere güvenmiş 
olabilirsiniz. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Ayıp, ayıp. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Efendim, ben 
buradan söyleyeyim; ayıp değilse, ayıp olmadığını is
pat edersiniz. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Ne zaman 
yapılırsa, o zaman konuş. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Nereden bile
yim yapılmayacağını? Nereden bileyim? (DSP sırala,-
rından alkışlar) Size bu memleketin tesliminde ne 
kadar tehlikeli boyutlar kazandığını nereden bileyim? 
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ATİLLA SIN (Muş) — Ayıp. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Bağırma, bu

raya gelirsin, konuşursun. Bağırmayacaksın. 
ATILLA SIN (Muş) — Sen bağırıyorsun. (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Buraya oto

büslerle adam getireceksin ve oy kullandıracaksın. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sen ken

di kendine konuşuyorsun. 
BAŞKAN — Lütfen oturun. 
NURt KORKMAZ (Devamla) — işinize gelme

yen yerde, nasıl canınıza basınca havaya fırlıyorsu
nuz? Nasıl «tehlike» denince fırlıyorsunuz? 

75 gün süreyle bu torbaları nasıl muhafaza ede
ceksiniz; merak ediyorum? 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Hâ
kim teminatında. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, süreniz dolmuştur; 
toparlayınız efendim. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
tamamlıyorum, daha bitirmedim. Yazdıkları kanun 
teklifini eleştiriyorum; bu bizim hakkımız. 

BAŞKAN — Beni ilgilendirir mi efendim? Sizin 
eleştirmeleriniz Başkanı ilgilendirir mi? Başkan İçtü
züğü tatbik ediyor. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Biz görüşleri
mizi açıklıyoruz. 

BAŞKAN — Başkan «20 dakikayı doldurdunuz; 
toparlayın» diyor. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Daha .15 dakika oldu. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Eğer bu yol
larla seçim kazansanız bile, bu, ulusal iradeyi tem
sil etmeyecektir. 

BAŞKAN — Bir daha kürsüye çıkarken saati 
iyi kur, iyi öğren; tamam mı? 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Böyle, ulusal 
iradeye inanmayan, dalavereli yollarla ulusal iradeye 
egemen olmak isteyenler, evvela getirdikleri kanun
ların içerisinde kendileri boğulmuşlardır. ANAP'ın 
da bu kanunların içerisinde boğulacağını gün gibi gö
rüyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; getirilen bu 
kanunlarla Sayın Özal aklı sıra büyük hesap yaptığını 
sandı; ama, başkaları da büyük hesap yapıyor. Ana
lar yalnız özal'ı doğurmadı; bu memlekette özal'ın 
planlarını altüst edecek insanlar da vardır. (ANAP 
sıralarından, «Kimmiş o, kim?» sesleri, gürültüler) 
Öğrenirsiniz. 
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Onun için, çok güvendiğiniz arkasından koştuğu
nuz ve bir anlamda, da hangi maceraya sürüklendi
ğini bilmediğiniz bu tasarıların altına attığınız imza
lar bir gün sizi boğacaktır. 

Saygılarımla. (DSP sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Turan Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; gerek biraz önce 
kabul ettiğimiz Anayasanın Halkoyuna Sunulması 
Kanunu, gerekse önümüzdeki seçimlerin, şimdi kabul 
edeceğimiz propaganda esaslarına bağlanarak yapıl
masını öngören bu teklif, Türk demokrasisinde ve re
jimimizin kaderinde önemli nitelikleri, önemli ağır
lıkları olan tekliflerdir. Onun için, ciddiyetle değer
lendirilmeleri ve üzerindeki tenkitlerin ciddiyetle kar
şılanmaları lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, bu teklif her ne kadar bir
kaç ANAP milletvekili arkadaşımızın imzasını taşı
makta ise de, hiçbir Anavatan milletvekili Sayın Baş
bakanın müsaadesi olmadan siyasî soluk alamayacağı
na göre, tenkitlerim, imza sahiplerine değil, teklife de
ğil, Sayın Başbakana ve Anavatan Partisine yönelik
tir; bunu önce açıklamak istiyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Di
siplin var bizde, disiplin. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, yasalar kalıcı temel esasları içerir. Ya
salar muayyen bir tarihteki hedeflere yönelik artni-
yetlerin gerçekleştirilmesinin aracı olamaz. Bundan 
önce kabul ettiğimiz yasada, dikkat buyurduysanız 
sayın bakan da bir sual üzerine açıkladılar, bütün 
esaslar sadece bir geçici maddeye yönelikti; getirilen 
bütün propaganda esasları sadece 6 Eylülde yapıla
cak halkoylamasına yönelikti. Bu tasarıdaki propa
ganda esasları da, isterseniz, «erken seçim» deyin, 
isterseniz, «1988 seçimi» deyin, önümüzdeki seçimle
rin ne pahasına olursa olsun kazanılması esasına yö
neliktir. 

Ne getirilmektedir? Sadece bu değil, bir sürü ön
lemler, bir sürü tedbirler getirmiştir Hükümet; 
tarım paketleri getirmiştir; yine iki gün önce tele
vizyonda dinledik, işverenlerin SSK'ya, olan prim borç
larını erteleme imkânını getirmiştir. 

Şimdi hatırlıyorum; burada o yasa görüşülürken 
Sayın Maliye Bakanı, «Artık faizleri, piyasa faizleri 
düzeyine çıkardık; işverenlerden bu primleri tahsil 
edeceğiz» diye büyük bir gururla ifade etmişti, ama, 

baktık gördük ki, yine netice aLnmadı; seçim arefe-
sinde bir paket daha getirildi. 

Yine yüce heyete gelecek, 60 küsur ilçe kuruluşu; 
bütün bunlar, seçimi kazanmaya yönelik adımlar. 

Şunu sormak istiyorum : Sayın Özal'ın bir amacı 
mı vardır? Bu amacı, 450 milletvekilinin 450'sini de 
ANAP'a mı çıkarttırmaktır? Bu hukuken de mümkün 
değil, fiilen de. 

O halde, bu amacı olmayacağına göre, hukuken 
de fiilen de böyle bir amaç gerçekleşemeyeceğine gö
re, Sayın Özal'ın önümüzdeki seçimlerden çok büyük 
bir korkusu var. Artık görmektedir; önümüzdeki se
çimlerin ANAP'ın lehine sonuç vermeyeceğini gör
mektedir ve demokrasiyi tahrip pahasına da olsa ve 
rejimin geleceğini sarsma pahasına da olsa bazı ted
birler getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, paralı propaganda konu
suna temas etmek istiyorum. ANAP Grubu adına 
konuşan arkadaşımız, «Önerge verdik değiştiriliyor» 
dedi. Bunu hiçbir zaman - Anayasa Mahkemesi iptal 
ettiği için bu hükmü - Anavatan iktidarının Anaya
saya saygı çizgisine geldiği şeklinde anlamak müm
kün değildir. Sayın Palaoğlu, teklifteki bu maddeyi 
«redif» diye nitelendirdi. Şeklen gayet güzel, ken
disi gibi zarif bir nitelendirme; ama şuna dikkat bu
yurun : Redifin bir asil, redifin bir ulvî maksadı 
vardır. Redif, döküntüden de meydana gelse, körden, 
topaldan da meydana gelse, memleketinin yüksek 
menfaatlarını müdafaa eden bir topluluktur. Ama bu 
madde, bırakın siz redifi, bayağı bir art niyeti örtme
ye yetmeyecek kadar hukuka karşı hileyi açıkça or
taya koyan bir maddedir. 

Muhterem arkadaşlarım, verilen önerge nedir? 
Önergeyi de inceledik. Keşke Anayasa Mahkemesi ip
tal etmese idi, keşke paralı propaganda hükmü kalsa 
idi. Şimdi Anavatan iktidarı bu önerge ile para ver
meden aynı propagandayı yapmak istiyor. Para ver
meden aynı propagandayı görüntülü olarak, icraatla
rını göstererek yapacaktır. Bir de «Suç teşkil edecek 
görüntülere yer verilmez» diye bir sarahat var. Zaten 
suç teşkil edecek görüntüler TRT'de yayınlanmaz. 
Bunu buraya koymakta bir maksadın olduğu apaçık 
ortadadır. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz Anavatan' 
in, bu hükümetin sicilinde Yabancılara Mülk Yasası 
dolayısıyla tescil edilmiş bulunan bir Anayasaya say
gısızlık suçu vardır. Anayasa Mahkemesi iptal ettiği 
halde bile bile bu suç işlenmiştir. Şu kürsüden Sayın 
Cumhurbaşkanına maruzatta bulundum o yasanın gö-
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rüşülmesi sırasında. Bunu Sayın Cumhurbaşkanının 
imzalamayacağını, bu yasayı Sayın Cumhurbaşkanı
nın ilan etmeyeceği inancında olduğumuzu söyledim; 
ama yasa ilan edildi. Şimdi değişen hiçbir şey yok. 
Sayın Cumhurbaşkanına yine maruzatta bulunuyo
rum; Sayın Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesi
ne müracaat etmesi üzerine paralı propaganda esasını 
tekliften çıkarmıştır Anavatan iktidarı; ama, eşitsiz
liği sağlayan, eşit uygulamayı ortadan kaldıran bütün 
unsurlar, bu yeni teklifin içinde de vardır. Arz etti
ğim gibi, hem süre açısından, süreyi bir yana ko
yun aynen diğer iptal edilen maddedeki esasları sade
ce para hükmünü çıkararak, dışlayarak kabul etmesi 
açısından aynıdır. Sayın Cumhurbaşkanının bu husu
su da değerlendireceğini ümit ediyoruz ve kendile
rinden beklediğimizi arz ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, teklifler hazırlanırken çok 
dikaktli, çok titiz davranılması gerekir. Teklifte, bi
liyorsunuz, siyasî partilere kaydolunabilmesi için yaşı 
indiren bir hüküm vardı; bu, Anayasaya düpedüz ay
kırı idi. Anayasa değişikliği1 müzakereleri yapılırken 
burada söylemiştik; Anayasadaki hükmü değiştirsey-
diniz. Siz gençleri oy verme hakkına kavuştururken, 
siyasî partilere girme hakkına kavuşturmuyorsunuz, 
bir tezattır demiştik, bu hükmü de değiştirmeniz la
zımdır demiştik; ama tabiî bu önerileri muhalefet
ten geldiği için kale alınmamıştı ve bunu dikkate al
madan da teklifin içerisine bir madde koyarak geldi
ler, Anayasa Komisyonunda muhalefet milletvekille
rinin bunu hatırlatması üzerine çıkarmak mecburiye
tinde kaldılar. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — O 
sizin dikkatinizi ölçmek için yapıldı. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, özellikle muhalefete mensup milletve
kili arkadaşlarımın dikkatini çekmek istiyorum; geti
rilen değişiklik, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 
metinden ayrı değildir. Sadece para ödeme hükmü 
kalkmıştır ve keşke - yine tekrarlayacağım - o hüküm 
iptal edilmese idi de, Anavatan iktidarı sözcüsünün de
min söylediği gibi, Hazineden aldığı paranın bir kıs
mını Hazineye iade etmek imkânını bulmuş olsa idi. 
Bu haliyle teklife kabul oyu vermem şahsen mümkün 
değildir ve ret oyu vereceğimi arz ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Teklif üzerinde başkaca söz isteyen?.. Yok. 

I Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu-
I yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklifin 
I maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
I 1 inci maddeyi okutuyorum : 

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun, 2839 Sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun ve 2820 Saydı Siyasî Partiler 

I Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 29S sayılı Seçimlerin Temel Hü-
I ikümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 6 

ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
j «Madde 6„ — Seçimlerin ve halkoylamasının ya-
I pıldığı yılda ay ve gün hesa.bına bakılmaksızın yirmi 

yaşına giren her Türk vatandaşı seçme ve halkoyla-
I masına katılma hakkına sahiptir.» 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü

kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 34 
üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir., 

«298 saydı Kanunun uygulanmasında, herkes nü-
I fus kütüğünde doğduğu ay ve güne bakılmaksızın, 

nüfus kütüğünde gösterilen doğum yılının ilk günü 
I doğmuş gibi işleme tabi tutulur.» 

I BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.., 
Yok. 

I Maddeyti oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
I Bitmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 298 sayüı Seçimlerin Temel Hü

kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
I değişik 52 inci maddesinin lifcinci fıkrası ile son fık-
I rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
j «Bu konuşmalarda seçime katılan; 
I a) Siyasî partilere ilk gün 20, ayrıca son gün 10 
I dakikayı geçmemek üzere iki konuşma hakkı, 

I b) Mecliste grubu olan siyasî partilerin her bi
rine 10'ar dakikalık ikıi konuşma hakkı, 

I c) Mecliste en az on milletvekili ik temsil edi-
I len siyasî partilere! 10'ar dakikalık birer konuşma 

hakkı. 
I Verilir. 
t d) Seçimlere katılan siyasî partiler, TRT Kuru-
I munca usulüne göre tespit edilen reklam tarifelerine 
J göre bedelini peşin ödemek şartıyla birinci fıkrada 
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belirtilen tarihler arasında her biri 2 dakikadan az 
olmamak ve toplam süresi 45 dakikayı geçmemek 
üzere ilave konuşma yapabilirler. Siyasî partiler bu 
ilave konuşmalarını, ayrı zamanda yayınlamak üzere 
Televizyonun birden fazla ika nalına dağıtabilirler. An
cak bir kanalda her siyasî parti için günlük konuş
ma süresi 10'ar dakikayı geçemez. Siyasî partiler bu 
bent gereğince yayınlanacak propaganda konuşma
larında, yap hıkları ve yapacakları icraatı görüntülü 
olarak da verebilir. Ancak, bu görüntülerde diğer 
partilere sataşma ve hakaret kastı bulunamaz.» 

«Oy verme gününden önceki onbeşinci günden 
itibaren oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e 
'kadar TRT haber bültenlerinin siyasî partilerin se
çim çalışmalarıyla ilgili bölümünde Yüksek Seçim 
Kurulunun eşitlik esasları dairesinde tespit edeceği 
süre ve kelime sayısı sınırları içinde kalmak kaydıyla 
seçime katılan siyasî partiler tarafından verilecek me
tinler yayımlanır.» 

BAŞKAN — 'SHP Grubu adına Sayın Paşa Sa-
ırıoğlu buyurunuz. 

SHP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU (Ağ
rı) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; demokra
siyi çok yakından ilgilendiren yasalardan birisi eğer 
Anayasa ise, diğer iki tanesi de Siyasî Partiler Ya
sası Üle1 Seçim Yasasıdır. 

Şimdi, iktidarın, Meclis çoğunluğuna dayanarak, 
özellikle ilerisi için Anayasada yapmayı düşündüğü, 
yapmayı tasarladığı maddeler için burada geçen haf-
ifaki müzakereler sonunda yapılan değişiklikler Cum
hurbaşkanının da onayından geçerek yayınlandı. 
6 Kasımda bir seçim geçirdik, 1982 Anayasasının koy
duğu kurallara göre; bir de yerel seçimleri geçirdik. 
Bildiğiniz gibi, ondan sonra da hiç neden olmadığı 
halde, Siyasî Partiler ve Seçim Yasasında değişiklik 
yapıldı; fakat bunların hiçbirisi yapılan seçimlerin 
bir mahzuru, bir yanlışı ve bir hatası olduğu için 
yapılmadı; mahallî seçimlerde de bu yapıldı. 

İktidar, Seçim Yasasında, diğer partilerin görü-
işünü almadan, komisyonda dinlemeden ve1 halkoyun-
îtfaki yankılarını dikkate almadan kendisine göre bir
takım değişiklikler yapmaktadır. Nedir amacı? Ama
cı bellidir: Yüzde 32'ye düşmüş olan oy oranıyla, 
Mecliste çoğunluğu ele geçirmek istemektedir; onun 
için de elindeki bütün araçları kullanmak istemek
tedir. 

Şimdi yasa teklifini getiren arkadaşlarıma da so
ruyorum»: Gerekçede hiçbir açıklık olmadığı halde, 
acaba Seçim Yasasamdaki - seçmen yaşı hariç - sı

kıntı nedir? Seçmen yaşının indirilrnesini biz siz
den evvel bu Mecliste teklif ettik, seçmen yaşını in
direlim dedik; ama yapmadınız. Gerçekten, bu yasa
lardaki sıkıntı nedir, bunu anlamak mümkün de
ğil. Zannediyorum siz de bu işe garip bir şekilde 
bakıyorsunuz. Gerçeklerin ne olduğunu biliyorsu
nuz belki; siz de bu işe ısınmadınız. 

Geçmişteki iktidarlar da bunu yaptı. 
Burada iki temel esas var; birisi, milletvekili sa

yısının artırılması ve dağılımıdır; bundaki görüşle
rimizi söyledik. İkincisi de, televizyonun •kullanıl
masıdır. Televizyonu, en etkili aracı, bugüne ka
dar kullandınız. Geçmişte de görülmedi, yalnız 1950' 
lerde görüldü; alabildiğine Vatan Cephesi propa
gandası yapılıyordu ve memleket bunun için huzur
suzluğa götürüldü... 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — 1950'lerde televiz
yon var mı idi? 

PAŞA SARIOĞLU '(Devamla) — ... tedirginli
ğe götürüldü^ Şimdi de, tekrar bugüne kadar, tepe 
tepe kullandığınız bu aracı, seçimlerde de istediği
niz şekilde kullanmak istiyorsunuz. Zaten seçimler 
sizin için şimdiden başlamıştır. Yapılan her iş gö
rüntülü olarak verilmektedir. Bir okul açılsın, bir 
telefon santralı açılsın yahut da bir köye telefon 
verilsin, alabildiğine kullanıyorsunuz ve bu görüntü-
leni siz de görüyorsunuz. Televizyonu ne kadar 
haksız kullandığınızı burada ıkaç defa söyledik, şi
kâyet ötıtik. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Kullanacağız. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Siyasî Parti

ler Kanununa göre, derneklerin siyasî işlerle ilişki
si kesilmiştir dediniz; fakat İstediğiniz derneklerin 
toplantıları televizyondan görüntülü olarak verili
yor; ama başkalarının, yasal kuruluş olarak ortaya 
çıkan diğer meslek kuruluşlarının, hiçbirisinin, yıl
da bir defa yapılan toplantılarının hiçbirisi veril
miyor. Bunları burada söylüyoruz. Bu kadar hak
sızlık olur mu? 

Meclis araştırmaları getiriyoruz; televizyon, iç 
haberinde görüntü olarak veriyordu. Şimdi ne ol
du? TRT idaresi bir karar aldı; eğer Mecliste 'araş
tırma kabul edilirse, o zaman verecekmiş. Arkadaş
lar, ülkenin bu kadar sorunu bu Mecliste görüşülü
yor, bu millet bunları duymayacak mı? Bugüne ka
dar duymadı, niçin duymuyor? Demek ki, milletten 
bir şeyler kaçırmak istiyorsunuz. Belediyelerdeki yol
suzluklar arşa çıkmıştır. Sizler de bizler kadar ra
hatsızsınız, biliyoruz..^ Bunlar hakkında bir dene-
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tim yapalım dedik; bunlar hakkında hiçbir bilgi yok. 
Arkadaşımız demlin buraya çıktı alayıvâlâ ile; zan
nettik ki, başka bir şey getiriyor böyle eşit şekilde. 
Teklifte bir siyasî partiye verilen süre 50 dakika idi, 
- anamuhalefet partisi olarak konuşuyorum - şim
di 40 dakika oldu. Bize verilen bu süre içerisinde 
de ilk 20 dakika 10 dakikaya düşürülmüş. 

Değerli arkadaşlarım, insaf ediniz, bir seçime gi
diyoruz; ülke çapında büyük bir parti, kendi yap
mak istediği icraatını, programını millete anlata
cak; «Bu işi 10 dakikada yapıver» diyorsunuz; ama 
siz ise, oraya gelinceye kadar TRT'yi kullanarak, her 
türlü vasıtayı kullanarak propagandanızı yapacaksı
nız! Belki sizlerin ihtiyacı yoktur, ama eğer eşit şe
kilde, Anayasanın ve yasaların öngördüğü şekilde 
millet önüne çıkacaksak, bırakın da muhalefet par
tileri de görüşlerini açıklasınlar. 

Burada 50 dakikanın 40 dakikaya inmesinden 
başka bir değişiklik yok. Mecliste grubu bulunan en 
büyük partiye 10 dakika daha fazla konuşma süresi 
veriliyor.; Biliyorsunuz, seçimlerde, eşitlik esastır. Par
tilere, seçime girme hakkını aldıktan sonra yapacak
ları bütün propagandalar için eşit hak tanınır. Şim
di buna da bir daraltma getirdiniz, arkasından da 
görüntülü olarak, bu süremin yarısı kadar, TRT dı
şında hazırlanmak suretiyle propagandasını verebi
lir diyorsunuz, 

Arkadaşlar, bunlar, biliyorsunuz paraya dayanı
yor. Bizlerin parası yoktur; sizlerin de paralarınızın 
kontrolü yoktur. O zaman, seçimlerin eşit şekilde 
yapılacağını kimse söyleyemez. Türkiye'de1 demok
rasiyi, sadece bir seçim vasıtası olarak, bir sandık 
vasıtası olarak jördünüz mü, müessese işlemez, 
işlemiyor. Niye itiraz ediyoruz devamlı? Bu, en bü
yük haksızlıklardan birisidir. 

Televizyonu çok defa dikkatle dinlerim ve bir 
haberi de defterime not etmiştim: «Anamuhalefet 
partisinin başkanı önemli bir toplantı yaptı ve ka
muoyuna açıklamada bulundu.» TRT, bu haberi, ye
dinci veya sekizinci sırada verdi; fakat ondan önce 
verdiği üç haberden biri, Nev/york'daki Astorya Ote
lindeki grev! Türkiye'yi ne kadar ilgilendirir, bile
miyorum; bir tanesi Hyde Parkda yeşillerin yaptığı 
toplantı; üçüncü haber de, başka bir acayip toplantı 
iidi. 

Arkadaşlar, evvelki gün gördünüz, Anamuhalefet 
Partisi Başkanı, sekizindi sırada... Bundan önce, Fiji 
dle ilgili haber verdi. Fiji, Atlas Okyanusunda 700 
bin nüfuslu bir ada... Bunun Türkiye ile ilgisi ne-
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dir? Kaç bin kilometre uzaklıktadır? Türkiye'de te
levizyon ekranlarını bu işgal ederken, Anamuhale
fet Partisinin veya diğer muhalefet partilerinin gö
rüşü ekrana yansımıyorsa, bunda bir acayiplik, bir 
eşitsizlik, bir adaletsizlik yok mudur? Yani, bugün 
siz iktidarsınız diye bunu alabildiğine kullanırsanız, 
sonra da başka birisi gelip bunun intikamını almak 
için o da bu vasıtayı istediği gibi kullanırsa, Türki
ye'de demokrasinin yerleşmesi mümkün değildir. 
Türkiye hep böyle çalkantılar içinde -gidip gelecek
tir. Bu, en büyük haksızlıklardan birisidir. Yani, 
TRT için ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz, TRT'den 
•illallah diyoruz, feryat ediyoruz; ama TRT'nin de 
maalesef kulakları sağır. Milletin gözü, kulağı, dili 
olan bu Meclisin sesi TRT'ye- yansımıyor. Ne diye
ceğim; içimden bazan Allah belasını versin mi di
yeyim, vermelin mi diyeyim diye isyan ediyorum. 
Vatandaş bugüne kadar neyi anlamıştır; hiçbir şeyi 
anlamamıştır. 

Akşam haberlerde Meclis saatinde bizim bura
daki konuşmalarımızdan 30 saniye verdi; efendim ne
dir bu önergenin mahiyeti, ne konuşuyoruz, va
tandaş neyi ö&renmek istiyor. O zaman hiç verme
yin lütfen?- kjssin, TRT muhalefete yasaktır deyin.' 
İstediğiniz gibi kullanın, hiç olmazsa biz de ça
rıkları çekelfinj milletin arkasına düşelim, böyle böyle 
diyelim, mademki bu memlekette TRT milletin sesi 
değil, hükümetin bendesidir, kuludur; biz de ayağı
mıza çarığı çekip yollara düştük. Koskoca bir se
çime gideceğiz, 40 dakikayla ne yapacağız, 40 daki
kaca Türkiye'ye hütabedeceğiz. Arkadaşlar bu, dün
yanın hiçbir yerinde görülmemiş... İngiltere'deki se
çimleri dinliyorum. 

AHMET EKİNCİ (Kütahya) — Özel yayın ya
pın siz de. 

PAŞA SARDOÖLU (Devamla) — Beyefendi, be
nim senin gibi, akarım, gelirim yok bir yerlerden, 
senin vardır belki; ama benim yok. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, toparlayınız efen
dim. 

PAŞA SARIOĞUU (Devamla) — Fransız seçim
lerinde ' Fransa'da bulunduğum sırada televizyondan 
şunu gördüm: Her gün parti sözcülerinden birisine 
belli bir süre söz hakkı verdiler. 

AETye girmek için müracaat ettik... Hani eşit 
koşullar? Türkiye'de o kadar eşitsizlik var ki, bun
ları saymakla bitmez. Ondan sonra biz diyoruz fci, 
sizin aranızda yer alalım. Onlar da ne yapıyorlar? 
Omlar da, bizim ayıplarımızı, teker teker yüzümüze 
vuruyorlar. 
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Arkadaşlar, biliyorsunuz, Şemsettin Günaltay'ın 
ismi hâlâ anılmaktadır. Çünkü, o devirden sonra 
dahi, bütün baskılara rağmen, böyle bir başbakan 
çıkmış Türkiye'de' 'hür ve demokratik seçimleri yap
mıştır; ismi daima bu yönden saygıyla anılacaktır. 

Şimdi nedir? Bir seçim geçicidir, şu veya bu şe
kilde bir seçimi 'alabilirsiniz; ama bu seçimleri mil
let vicdanının tasvip etmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Sanoğlu, toparlayınız efen
dim. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Korkunuz o zaten, korkunuz. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Beyefendi, si
zlin korkulu rüyalarınız haline geldi milletin oyları. 
Milletten kortkuğunuz için bu oyunlara giriyorsu
nuz. Eğer korkmazsanız, eşit şekilde gideriz, para
sal 'imkânları eşit kullanırız... 

BAŞKAN — Sayın Paşa, deminden beri, önce 
siz; yapıyorsunuz! Lütfen... Rica ediyorum.... 

AHMET tlJHAM't KÖSEM (Malatya) — Gide
lim, gidelim. 

BAŞKAN — Sayın Kösem, sizi de ikaz ediyo
rum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Sanoğlu, toparlayınız efendim. 

İPAŞA SARIOĞLU (DeVamla) — Sayın Başka
nım, seçimler, öyle gözüküyor ki, Anavatan Partisi 
için bir kâbus haline gelmiştir. Bu yollarla, birtakım 
formalitelerle, birtakım yasa değişiklikleriyle mil
letin önüne çııkıp oyları toplamayı, seçimi kazanma
yı, milletin iradesinden üstün tutmaktadır; ama mil
let iradesi bir şamardır; bu tokatı yiyip, teslim ola
caksınız arkadaşlar. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

ATİLLA SIN (Muş) — Milletten tokat yiyenler 
nasıl belli oluyor! 

BAŞKAN — DYP Grubu adına Sayın Çorapçıoğ-
lu, buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, söz atmak, müzakereleri 
uzatmaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Lütfen, sü
kûnetle hatipleri dinleyelim. 

ATİLLA SIN (Muş) — O zaman bize laf at
masınlar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Hatibin konuş
masını kimse engelleyemez, onun konuşmasına kim
se ambargo koyamaz, lütfen dinleyelim efendim. 

Sayın Sın, zatıâlin'izi demin ikaz ettim; lütfen... 
Bunların hepsi zapta geçiyor, yarın çocuklarımız 
bunları okuyacaklar. 

Buyurun Sayın Çorapçıoğlu. 
DYP GRUBU ADINA MUSTAFA ÇORAPÇI

OĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; seçimler, millet iradesinin hür, eşit bir şe
kilde tecelli etmesini temin için yapılır ve yine bu 
seçimlerde, - bu iradenin - Anayasamızın 67 nci 
maddesinde belirtildiği üzere - hür, eşit bir şekilde -
tezahür etmesini sağlamak maksadıyla seçim kanun
ları yapılır. 

Seçim kanunları ile sık sık oynamak, ancak, se
çimlere tekâmül ve geliştirme getirmek maksadı ile 
yapılır. Halbuki görüyoruz ve tespit ediyoruz ki, 
bugün huzurlarınıza getirilen bu teklifin, televizyon
da ve radyoda propaganda yapma ile ilgili bu 3 
üncü maddesi, esasta gerek Anayasanın koyduğu ve 
gerekse bu kanunun eski şeklinde mevcut bulunan 
millet iradesini hür ve eşit bir şekilde tecelli ettir
mek için siyasî patile'rin fikirlerini anlatmak, mille
te programlarını izah etmek bakımından, kendileri
ne verilmiş olan devlet imkânlarını tamamen orta
dan kaldırmakta; daha doğrusu, tamamen tek yanlı 
ortadan kaldırmaktadır. 

Şimdi, bu madde ile değiştirilmek istenilen esas 
kanunun 52 nci maddesine bakıyorum, bu kanunun 
başlığı aynen şöyle: «Radyo ve Televizyonda Pro
paganda.» Başlığından da anlaşılacağı üzere, bu mad
de siyasî partilerin seçim sırasında radyo ve televiz
yonda propaganda yapmalarına imkân vermek üze
re tedvin edilmiş bir maddedir. Oysa ki, bu tekli
fin 3 üncü maddesiyle getirilen hususlar, bunu tama
men muhalefet partilerinin aleyhine çeviren ve tama
men iktidara mal eden, onun imkân ve fırsatlarını di
ğerleri aleyhine gayri adil bir şekilde çoğaltan bir 
maksadı güderi maddeden başka bir şey değildir. 

Yine, huzurlarınızı fazla işgal etmemek için ifa
de etmek istiyorum; bunu tadil maksadıyla bu kere 
verilen teklifte, esasen kısık kısık kuşa döndürül
müş olan, iktidar partisi dışındaki diğer siyasî parti
lerin konuşma halkları, propaganda hakları, yüzde 
40 nispetinde azaltılmış bulunmaktadır. Biraz evvel 
konuşan bir arkadaşımın ifade ettiği gibi, bu sade
ce sureti haktan gözükmek suretiyle Anayasa Mah
kemesi kararına uygun düşmek için yapılmış ve fakat 
malî külfetini o propagandayı daha çok yapacak 
olan ikidar parisinden alıp, doğrudan doğruya dev
letin kesesinden çıkarmayı gaye edinmiş olan bir tek
liften ibarettri. 

Muhterem arkadaşlarım, daha evvelki bir vesiley
le ifade ettiğim gibi, eğer kanunlarla seçim kaza-
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nılmış olsaydı, böyle bir imkân ve fırsat dünyada 
mevcut bulunsaydı, siyasî tarihte bazı partilerin 
mütemadiyen seçim kazanmaları ve hiçbir şekilde ik
tidardan uzaklaşmamaları icap ederdi, Halbuki, bil
fiil müşahede ettiğimiz gibi, siyasî tarihin de, ha
kikî vakalar halinde tespit ettiği üzere, kanunlarla 
seçimler kazanılmaz. Bu madde üzerindeki telaşını
zı korkudan başka bir hususa yorumlamaya imkân 
bulamamaktayız. Ancak, şunu söylemek isterim ki, 
malilet iradesi öyle bir seldir ki, önüne gelen bütün 
engelleri mutlaka aşar ve ulaşacağı yere mutlaka 
varır arkadaşlar. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri. 
alkışlar) Siz, onu merkezi hâk'e atmak isteseniz da
hi, o kürre-i arzı patlatır, yine çıkar arkadaşlar. Kor
kunun ecele faydası yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, onun için geliniz, şu 
maddede getirdiğiniz apaçık gözüken adaletsizliği 
hür seçimli, eşlit seçimi engelleyen hükümleri kendi
niz geri alınız. Aksi takdirde, Türk demokrasisinde 
demokrasinin gelişmesini hür ve adil seçim yapılma 
sini engelleyen bir parti olarak tarihe geçmekten 
sizi kimse alıkoyamayacaktır. Bunları söylemeyi 
vicdanî bir vazife telakki ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hasan Altay. 

DSP GRUBU ADINA HASAN ALTAY (Sam
sun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; demok
rasinin özünü, hür ve serbest seçimler teşkil etmek
tedir.; Bunun temelinde de eşitlikçi, hürriyetçi seçim
ler yatmaktadır. Benden önce konuşan değerli ar
kadaşlarımın da belirttiği gibi, bu madde! ile getiril
mekte olan düşünce, sadece ve sadece bu eşitliği, bu 
hürriyetçi geleneği ortadan kaldırmaya yöneliktir. 

Ülkemiz, geçmiş demokrasi deneyiminden edin
diği kazanımlarla yerleşik, aşağı yukarı 26 yıldır uy
gulanan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanunu uygulaya gelmiştir. Siz
ler tek başınıza, hiç kimseyle uzlaşmak gereği duy
madan, görüşmek gereği duymadan ve tüm ilkeleri. 
demokrasinin tüm geleneklerini bir yana iterek, hak
sız bir şekilde bu düzenlemeyi getiriyorsunuz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, demokrasilerin 
yaşayabilmesi, ayakta kalabilmesi için, yargının, 
özellikle anayasal yargının büyük yararları, büyük 
katkısı vardır. Sizler getirdiğirtiz bu yeni düzenlemey
le de, Anayasa Mahkemesinin dün iptal ettiği hü
kümler aleyhine, onu, dolambaçlı birtakım çeşitli 

yollardan bir yana iteleyerek, kendinize haksız ka
zanımlar sağlamaya çalışıyorsunuz. 

Eğer demokrasiyi benimsiyor, demokrasiye ina
nıyorsanız, bundan vazgeçmek zorundasınız. Kısa 
bir özetini sunacağım Federal Alman Anayasa Mah
kemesinin ıhir kararına göre, demokrasinin özünü 
teşkil eden birçok konuyu çiğnediğiniz gibi, seçim
lerde serbestlik, eşitlik ülkesini de1 çiğniyorsunuz. 
Federal Alman Anayasa Mahkemesi özgür demok
ratik düzenin temel ilkeleri konusunda aşağıdaki 
açıklamayı yapmış: «Mahkemelerin bağımsızlığı; çok 
partili sistem; siyasî partilerin eşit şansa sahip ol
maları ve serbestçe kurulmaları ve muhalefet yapa-
blme haklarıdır^ 

Simdi, siz bunların hepsini bir kenara itiyorsu
nuz, arkadaşlarımın da belirtiği gibi, yıllarca 500 
hatlık bir santral açısından, İcraatın îçinden prog
ramı uyguluyorsunuz; ama diğer siyasal partilere 
beşer, onar dakikalık çok kısıtlı zaman dilimleri 
veriyorsunuz. Bu uygulamalarınızla da siyasî part-
Ierin muhalefet yapma hakkını engellemek bir ya
na, yok ediyorsunuz. Bu da yetmiyor dört yılda bir, 
beş yılda bir yapılan seçimlerde en azından olması 
gereken hakları da, ortadan kaldırmak için elinizden 
geleni yapıyorsunuz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ekonomik ko
nularda örnek aldığınız Amerika Birleşik Devletleri
nin demokrasiye de katılımı gerçekten büyüktür. 
Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesinin 
bir kararını size örnek olarak vermek istiyorum. 
Amerika Birleşik Devletlerinde Yüksek Mahkeme 
kendi göreV alanına girmediği halde bir konuda ka
rar alıyor. Bu karar karşısında Amerika Birleşik 
Devletleri Kongresi, «Sen benim görevime müdahale 
ediyorsun, benim işime karışıyorsun» diye bağırmıyor, 
Yüksek Mahkemenin kararlarına uygun şekilde ye
ni bir kanun çıkarıyor. Sizin yaptığınıza balkın, bir 
de liberal demokrasinin beşiği olan Amerikan Bir
leşik Devletlerinin uygulamalarına bakınız! 

'Siz demokrasi konusunda da, liberal demokrasi 
konusunda da eğer bu kararda İsrar ederseniz, sa
mimî olmadığınızı kanıtlamış olacaksınız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yukarıda özet
le sunduğum gih'i, bu yapılanın hukukla hiçbir ilgisi 
voktur. Hukuka sığmayacağı, Anayasa Mahkemesi 
'kararıyla anlaşılmıştır. Hukuk demek, hak demektir; 
hukuk demek, haklılık demektir. Siz eğer hukuk dı
şı yollara çıkıyorsanız, «Ben size haksızlık yapacağım, 
buna katlanın» demek istiyorsunuz. Bunu belki ço-
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ğunluğunuza dayanarak bk süre için yapabilirsiniz; 
ama unutmayınız ki, Türk halkı, Türk Milleti hak
sızlığı hiç mi hiç sevmez, haksızlığa hiç mi hiç göz 
yummaz. Bunun için size de, eğer bunda İsrar eder
seniz, layık olduğunuz dersi en iyi şekilde verecek
tir. Kendi kazdığınız kuyuya kendiniz düşeceksi
niz. 

Hepinize saygılar sunarım. (DSP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altay. 
Sayın Vural Arıkan, buyurun. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri.; bütün yasal düzenlemelerin, ana
yasaların getirdiği ilkelere uygun olması lazım gelir. 
Ben seçim kanunlarıyla alakalı olarak, Anayasanın 
bir başka maddesini dikkatlerinize sunmak istiyo
rum; bu, seçimlerde geçici bakanlar kuruluyla ilgili 
114 üncü maddesidir. 'Bu madde der ki : «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Ada
let, içişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir. Seçimin 
başlangıç tarihinden üç gün önce; seçim dönemi bit
meden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halin
de ise, bu karardan 'başlayarak; beş gün içinde, bu 
bakanlıklara, Türkiye 'Büyük Millet Meclisi içinden 
veya dışarıdan 'bağımsızlar Başbakanca atanır» der. 
Yani, Adalet Balkanı çekilecektir, içişleri Bakanı çe
kilecektir, Ulaştırma Balkanı çekilecektir. 

Neden Anayasa koyucu bu hükmü 'getirmiş? Se
çimlere herhangi bir suretle baskı olmasın, siyasî par
tiler arasında bir kayırma olmasın, seçimlerin vatan
daşın özgür iradesinin ortaya çıkabilmesini sağlasın 
diye getirilmiştir; bu birinci nokta. Bu tasarı buma 
da aykırı, dikkatlerinize arz ediyorum. 

'Seçimler, şu yasa kabul edildiği takdirde, siyasî 
partiler arasında olmuyor, muhalefet partileriyle ik
tidar partisi arasında oluyor. Halbuki, ne Seçim Ka
nununda, ne Anayasadaki seçimle alakalı hükümler
de, iktidar partisiyle muhalefet partisi diye bir ayı
rım söz konusu değildir. Tamamen siyasî partidir; 
ANAP'tır, Doğru Yol Partisidir, SHP'dk, DSP'dir, 
Refah'tır, MÇP'dir... Bunların arasında eşitlik söz 
konusudur; yoksa iktidar olmak, kanunlar üzerinde 
farklı bir hakka sahip olmayı gerektirmez. Bu yön
den de yasa aykırıdır. 

Sayın Bayezit ve konuşan diğer arkadaşlarım be
lirttiler; Anayasa Mahkemesinin iptal kararını bugün 
Türk kamuoyu öğrendi. Buna rağmen iktidar, (d) 
bendinde paralı reklamda ısrar ediyorsa, mülk satı

şında olduğu gibi, Anayasaya karşı azim bir ihlalde 
bulunuyor demektir. 

iBurada benim dikkatimi çeken başka bir konu 
daha var. Paralı propagandadan bahsederken diyor 
ki, «Yaptıkları ve yapacakları icraatı görüntülü ola
rak da verebilirler.» Yaptıklarını anladım; ama ya
pacaklarının görüntüye getirilmesi nasıl olacak? 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Maket yapacaklar, maket! 

'MEHMET KARA ((Tra'bzon) — -Galipten sesler 
gelecek!' 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Maket yapa
caklar herhalde. Bir oyuncak model yapacaklar, di
yecekler ki : «İşte, biz kıyafetleri bu hale getirece
ğiz, cuma gününü tatil haline getireceğiz, namazı 
mecburî kılacağız» vesaire vesaire... 

Hukukla oynamayalım arkadaşlarım; hukukla oy
namak kadar tehlikeli 'bir şey yoktur ve tarihi tet
kik ediniz, hukukla oynayanların sonu hep hüsran 
olmuştur. 

Şimdi geliyorum tutumunuza, La Fontaine'i bilir
siniz; hikayeleriyle meşhurdur; onun «Tilkiyle Kar
ga» hikâyesi vardır. Tilki, karganın ağzındaki pey
niri almak isterken dahi, kargaya «Ne güzelsin, ne 
güzel renklerin var. Sesin ne kadar güzel, bülbül
den güzel; öt bakayım.» der, öttürür, ondan sonra 
da peyniri alır. 

Kardeşim, siz tilkisiniz; hikâyedeki tilki kadar 
da değilsiniz. Hiç değilse hakkımızı tanıyın. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
'BAŞKAN — Sayın Halil Übrahimı Şahin... Yok. 
Sayın Tutum, buyurun. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer üyeler; bir süre önce burada konuşan 
Anavatan Partisi sözcüsü, özellikle bugün Türk ka
muoyunun bilgisine basın aracılığıyla sunulmuş bu
lunan Anayasa Mahkemesi iptal kararı vesilesiyle bir 
önemli açıklamada bulundu ve dediler ki : «IBİz pa
ralı propagandayı metinden çıkarıyoruz.» Geriye ne 
kalıyor? öyle anladım ki ben, bunu söyler söyle
mez, Anayasa Mahkemesine Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti tarafından götürülen ve Sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından ıgötürülen hüküm, itiraz edilen hüküm, 
bütünüyle metinden çıkarılmış. Oysa, böyle olmadı
ğını anlıyoruz ve bu, yine yargıya karşı açılan sa
vaşın 'bir parçası halinde, bir direnişi temsil etmek
tedir. 

Değerli üyeler, hukuk astada en fazla ciddiyeti 
ve duyarlılığı gerektiren bir bilgi alanıdır. Herkes, hu-
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kuku, eğer Anavatan Partisinin anladığı biçimde an
lar ya da uygulamaya kalkana, sanıyorum ki, hu
kuk yerine kaos hâkiim olur. 

Şimdi, bakınız, bir iktidarı düşünün ki, bir yıl için
de (hesap ettim, bir yıl bir ay oldu) şu 3 üncü mad
dedeki hükümler konuşumda döırt kez fikir değiştir
miş. Bir yılda dört defa fikir değiştirilir mi. efendim? 

Saygıdeğer üyeler, birinci değişiklik, 28 Mart 1986 
tarihinde 3270 sayılı Yasa ile yapılmıştır. Bu yasa 
aleyhine Sayın Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkeme
sine dava açmış ve bir slüre sonra da, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti, bu yasanın iptali için dava açmış
tır. Bu dava derdest iken 25.12.1986 tarihinde, Ana-
vaitan Partisi iktidar çoğunluğu yeni • bir yasayı bu 
Meclise getirmiş ve 3328 sayılı Yasa ile yeniden, 
demin söylediğimiz, iptali için Anayasa Mahkeme
sine başvurulan hükümleri ihtiva eden ve genişleten 
(bir yasa çıikarmııştır. Bildiğiniz gibi, bu yasıa, Sayın 
Cumhurbaşkanı tarafından yüce Meclise bir kez da
ha görülmek üzere iade edilmiştlir. İade edilen bu 
yasa üzerinde, bütün uyarlılarımıza rağmen Anava
tan Parüisi ikltidar çoğunluğu ısrar etmiş ve yine he
pinizin bildiği gibi, 19 Şubat 1987 tarih ve 3330 sa
yılı Yasayı çıkarmıştır. Bu yasa aleyhine de Anayasa 
Mahkemesine gidilmiştir. 

Şimdi, dördüncü defa, huzurunuza hemen hemen 
aynı gerekçelerle iptalin!! istediğimiz hükümler, bir 
kez daha bu teklifle getirilmiş bulunmaktadır. Üstü
ne üstlük, şurada «paralı propagandayı çıkardık» de
melerine rağmen, görüntülü propaganda ve partiler 
arasında özellikle eşitlik ilkesine aykırı apaçık hü
kümler getirilmiş; hatta bu görüntülü propagandanın 
yaratacağı sakıncayı düşündükleri için olacak, bir de 
sansür mekanizması getirilmiştir. Bu derece birbiriy
le çelişik, bu derece birbiriyle ilişkisi bulunmayan 
•birtakımı hükümleri ard arda bu Meclise getirip ya
salaştırmak, Meclise saygınlık kazandırır mı? Her 
şeyden evvel, kuvvetler ayrılığı dediğimiz, yasama, 
yargı ve yürütme ilişkileri dengesini temelinden al
tüst etmez mi? Yargıya karşı bir savaş açılması an
lamına gelmez mi? 

Batkınız, size doktrinden sadece iki satır okuyaca
ğım; bir bilim adamımızın sözlerini aynen okuyorum: 
«Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen, ip
tal edilen hükmün aynı veya benzerini, değişik de
yimlerle kanunlaştırma hareketi, Anayasaya aykırı
lıktan, Anayasayı ihlal kavramına değin giden kuv
vetli bir karinedir.» 

Yine, bir başka bilim adamının -Anayasa Mah
kemesi nezdinde açtığımız davada mehaz olarak gös-
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terdiğimiz, burada ismini tekrarlamayacağım bir bi
lim adamının- sözlerinden okuyorum: «Anayasa Mah
kemesince iptal olunan bir kanunun', yasama kuv
vetinin, ne aynını, ne de benzerini kısmî de olsa çı
karamayacağını; aıkısi halde, Anayasa Mahkemesi 
kararının bağlayıcılık kuralına aykırı düşeceğini ve 
sırf hu sebepten iptali gerekeceğini ileri sürdükten son
ra, iptal edilen hükmü yeniden yürürlüğe koymak 
gibi bir olay, çok ciddî bir konu olduğu ve Anaya
saya aykırılık kavramı bu sınırda bitmiş sayılacağı 
ve bundan sonra sadece Anayasayı ihlal fiilinin ka
nunî unsurlarının olayda mevcut olup olmadığının 
münakaşası kalır» şeklinde bir görüş belirtmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, toparlayınız efendim. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Sayın Başkanım, 
bağlıyorum. 

Değerli üyeler, dikkat ettim, her getirişte, güya 
bir önceki kanundan farklı İfadelere yer verildiği iz
lenimini verecek küştik değişiklikler yapılmaktadır. 
örnek mi istiyorsunuz? 

Daha önceki yasada, Mecliste temsil edilen siyasî 
partilere 10'ar dakikalık biter konuşma hakkı veri
lirken, bu kez getirilen metinde, Mecliste en az on 
milletvekili ile temsil edilen siyasî partilere 10'ar da
kikalık birer konuşma hakkı verilmekte ve yine da
ha önceki yasada, 5 dakikadan az 15 dakikadan çok 
olmayan üç konuşma hakkından söz edilirken, bu 
defa, 2 dakikadan az olmamak ve toplam süresi 45 
dakikayı geçmemek üzere ilave 'konuşma hakkı ta
nınmaktadır. Böylesine küçük birtakım ifade oyun
larıyla Anayasa yargısının aşındırılabileceği ve aşına
cağı varsayılıyorsa, sanıyorum ki, Türkiye Cumhuri
yeti tarihinde bir iktidarın yapabileceği en vahim al
datmacalardan ve kendisini en ciddî bir şekilde kan
dırmaca tuzağına düşürmekten başka bir anlama gel
meyecektir. 

Değerli^ üyeler, son cümlelerimi şöyle bağlıyorum. 
Bu getirilen 3 üncü maddeyle yapılmak istenen de
ğişikler içerisinde bir de görüntülü propaganda yer 
almaktadır. 

Değerli üyeler, bu madde üzerinde Anayasa Mah
kemesinin iptal kararı verip vermediğini bilmiyoruz. 
Büyük bir olasılıkla vermiş olabilir; ama herhalde 
görüntülü propagandanın son derece tehlikeli olaca
ğı ve en azından eşitlik ilkesine ilk bakışta ters düş
tüğü apaçık ortadadır. _ 

IBAŞKAN — Sayın Tutum, toparlayınız efendim, 
.«ürenizi çok aştınız. 
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CAHİT TUTUM (Devamla) — Toparlıyorum Sa
yın Balkanım. 

Bizim burada ısrarla üzerinde durduğumuz bu 
görüntülü propaganda, her şeyden evvel iktidarı -bu
gün yapltığı gibi- resmî kiışi, kurum ve kuruluşları 
Ibu amaçla »kullanma olanağına sahip kılacaktır; bu 
tehlike'lidkr 

•llkinaiai, yayınlarda partilere, Türk Bayrağı, parti 
bayrağı ve konuşan kiş;i dışında birtakım görüntülere 
yer verme olanağının tanınması, seçmenleri, konuş
malarda ileri sürüten görüş ve düşünceler dışında, 
başka etkiler altında bırakarak, kamuoyunun ser-
ıbesfcçe oluşmasını engelleyecek ve özellikle Sayın Arı-
kan arkadaşımızın söylediği gibi, üstelik böyle bir 
görüntülü propaganda imkânının tanınması, her şey
den evvel ideolojiik ve dinsel m'ostıiflerin pekâlâ, son 
derece tehlikeli bir biçimde kullanılması fırsatını ve
recektir. Böylesine önemli bir konuda, iktidar ço
ğunluğunun, bir taraftan bu hakkı tanırken Öbür ta
raftan sansürü getirmek gibi bir çelişkiye düşmesi
nin, bu korkunun bir eseri olduğunu tahmin ediyo
ruz. 

Her ne şekilde oluma olsun, 3 üncü madde bu 
şekliyle ve yeni getirilen şekliyle iptale mahkûm bir 
maddedir; uyarıyoruz, iyi niyetle uyarıyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmışltır. 
Önergeler vardır, ökulüuyoruım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 577 sıra sayılı kanun teklifi
nin 3 üncü maddesiyle değiştirilen 298 sayılı Kanu
nun 52 nal maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Niıhat Akpaık 
Sakarya 

Alan Kavak 
îisltanbul 

Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Osman Işık 
Ankara 

îbrahim Özdemir 
İstanbul 

«Seçime katılan; 
a) Siyasî partilere ilk gün 10, son gün 10 daki

kayı geçmemek üzere, programlarını ve yapacakları 
işleri anlatan ak i konuşma. 

Ib) Mecliste grubu bulunan siyasî partilerin her 
ibirine ilaveten 10'ar dakikalık propaganda. 

c) İktidar partisine veya 'iktidar partilerimden 
büyük olanına ilaveten 20 dakikalık propaganda. • 

d) Anamuhalefet partisine ilaveten 10 dakikalık 
propaganda hakkı verilir. 

Bu propaganda sürelerinin yarısını aşmamak üze
re, siyasî paritiler bu propagandaları görüntülü ola
rak da verebilirler. Görüntülü propagandalar T.R.T. 
dışımda hazırlatılır. Görüntülü propagandalarda, si
yasî partiler .yaptıkları ve yapacakları icraatı anla
tırlar. Bu propagandalarda, suç teşkil edecek görün
tülere yer verilmez. Siyasî partilerin bu propaganda
ları, bir defada 2 dakikadan az olamayacağı gibi, bir 
günde toplam süresi 10 dakikayı geçemez. Siyasî 
partiler, propaganda haklarını, TRT'nin birden faz
la kanalına dağıtabilirler, Yüksek Seçim Kurulu, 
T.R.T. imkânlarına göre, Ibu görüntülerin hangi süre 
içinde T.R.T.'ye teslim edileceğini ve T.R.T.'Ideki gös
terilme zamanlarını tanzim eder. Bu görüntülerde suç 
teşkil eden bir husus bulunduğu takdirde, Yüksek 
Seçim Kurulu, bunların yayımına iz'in vermez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olıan 577 sıra sayılı Kanun tekli
finin 3 üncü maddesinin (d) bendinin, madde met
nimden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Hasan Altay 
Samsun 

Yuisuf Ziya Kazıancıoğlu 
Trabzon 

Şevki Taştan 
Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gönüşülmelkite olan 577 sıra sayılı kanun teklifi
nin 3 üncü maddesinin (c) bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

Şükrü Babacan 
KırklfereıM 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Edip özgenç 
İçel 

Şevki Taştan 
Sivas 

Hasan Altay 
Samsun 

Fıkra c) Mecliste temsil edilen siyasî partilere 
onar dakikalık bir konuşma hakkı. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre 
okutup, oylarınıza sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 577 sıra sayılı Kanun Tekli

finin 3 üncü maddesinin, (d) bendinin madde metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Nuri Korkmaz (Adana) ve arkadaşlarının öner

gesi. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 

efendim?,. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankata) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak is

teyen?.. 
Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekili arkadaşlarım; bu önergeyi vermek
teki gayemiz şudur : Hepinizin de bildiği gibi, bu 
maddenin (d) fıkrası, Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiş idi. Bu iptal hükmünü göz önünde tutarak, 
bu fıkranın madde metninden çıkarılması zarureti 
vardır; bu nedenle önerge yerdik. Ancak, şimdi oku
nan önergeler arasında, Anavatan Grubuna ait mil
letvekili arkadaşlarımız tarafından verilen bir önerge 
var. Bu önergeyi tetkik ettiğimde, Anayasa Mahke
mesince iptal edilen metinle, verilen önergedeki me
tin, yani (d) fıkrası arasında, içerik olarak, sadece 
şu farklılığı gördüm : Teklifin (d) fıkrasındaki, «Se
çimlere katılan siyasî partiler» ifadesinden sonra ge
len, «TRT Kurumunca usulüne göre tespit edilen 
reklam tarifelerine göre bedelini peşin ödemek şar
tıyla» hükmünü çıkardığınız zaman, Anayasa Mah
kemesinin iptal ettiği diğer hükümle, bu hüküm ara
sında, içerik bakımından hiçbir fark yok arkadaş
lar. O nedenle, verilen önergenin, kanuna karşı bir 
hile olduğu, apaçık gözlenmekte. 

Benden evvel, madde üzerinde konuşan arkadaş
larımız, açıkça, etraflı şekilde belirttiler; vaktinizi al
mamak için, bu konuda geniş bir konuşma yapmak 
istemiyorum; ama şunu belirteyim : Gelin, Anayasa 
Mahkemesinin vermiş olduğu bu karara, Meclis ola
rak, siyasî partiler olarak saygılı olalım, mahkeme 
kararlarına uyalım ve bu konudaki tartışmaları ar
tık ortadan kaldıralım. Aksi takdirde, verilen bu öner
ge kabul edildiğinde, öyle zannediyorum ki Cumhur
başkanınca iade edilecek ve buna rağmen, üzerinde 

ısrar edilirse, yine Anayasa Mahkemesine gidilecek 
ve Anayasa Mahkemesi de iptal edecektir. 

O nedenlerle, verilen önergede ısrar edilmemesi 
ve tarafımızdan verilen önerge doğrultusunda (d) ben
dinin madde metninden çıkarılmasının uygun oldu
ğu görüşüyle yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Nuri Korkmaz ve arkadaşlarının önergesini oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 101 
oy arayın efendim. 

BAŞKAN — önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 577 sıra sayılı Kanun Teklifi

nin 3 üncü maddesiyle değiştirilen 298 sayılı Kanu
nun 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nihat Akpak (Sakarya) ve arkadaşları 
«Seçime katılan; 

a) Siyasî partilere ilk gün 10, son gün 10 daki
kayı geçmemek üzere programlarını ve yapacakları 
işi anlatan iki konuşma, 

b) Mecliste grubu bulunan siyasî partilerin her 
birine ilaveten 10'ar dakikalık propaganda, 

c) İktidar partisine veya iktidar partilerinden bü
yük olanına ilaveten 20 dakikalık propaganda, 

d) Anamuhalefet partisine ilaveten 10 dakikalık 
propaganda hakkı verilir. 

Bu propaganda sürelerinin yarısını aşmamak üze
re, siyasî partilere bu propagandayı görüntülü olarak 
da verebilirler. Görüntülü propagandalar TRT dışın
da hazırlatılır. Görüntülü propagandalarda siyasî par
tiler, yaptıkları ve yapacakları icraatı anlatırlar. Bu 
propagandalarda suç teşkil edecek görüntülere yer 
verilmez. Siyasî partilerin bu propagandaları bir de
fada 2 dakikadan az olamayacağı gibi, bir günde top
lam süresi 10 dakikayı geçemez. Siyasî partiler, pro
paganda haklarını TRT'nin birden fazla kanalına da
ğıtabilirler. Yüksek Seçim Kurulu, TRT imkânlarına 
göre bu görüntülerin hangi süre içinde TRT'ye tes
lim edileceğine ve TRT'deki gösterme zamanlarını 
tanzim eder. Bu görüntülerde suç teşkil eden bir 
husus bulunduğu takdirde, Yüksek Seçim Kurulu 
bunların yayımına izin vermez.» 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, koalisyon ortaklarının milletvekili sa
yısı eşit olursa, büyük parti nasıl tayin edilecek? 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Başbakanın bulun
duğu taraf... 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 
önerge üzerinde sayıları?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — iki Başbakan olur 
mu efendim... 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, ne istiyorsunuz? 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Önerge aley

hinde konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Siz oturun efendim. 
Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Usul hakkında söz 

istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, önerge üzerinde, 
önerge sahiplerinden birisi, komisyonun katılmama
sı halinde, önergesini izah sadedinde söz isteyebilir. 
Bu itibarla, zatıâlinize bu önerge üzerinde söz vere
miyorum. 

Sayın Vardal, siz hangi konuda usul hakkında ko
nuşmak istiyorsunuz. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, ha
lihazırda görüşmekte olduğumuz maddenin (c) ben
dinin değiştirilmesi babında bir önergemiz var. Şa
yet, şimdi okunan önerge kabul edildiği takdirde, bi
zim bu önergemiz açıkta kalacaktır. O nedenle, evvel
emirde bizim verdiğimiz önergenin görüşülüp, oylan
ması, ondan sonra... 

BAŞKAN — Yani «bizim (c) bendinin değiştiril
mesi hakkındaki önergemiz daha aykırıdır» diyorsu
nuz öyle mi? 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Daha aykırı olma
sı lazım, bendenize göre. 

BAŞKAN — O zaman, şayet bu önerge kabul 
edilirse, bundan sonra sizin önergeniz de kabul edi
lirse, bu önergeye (c) maddesi sizin dediğiniz istika
mette ilave suretiyle redaksiyon yapılır. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — O şekilde mütalaa 
edilirse mesele yok. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Usul hakkında 
bir hususu... 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, niye ısrar ediyorsu
nuz? Dört seneden beri Meclistesiniz. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Büyük bir yan
lışlık var. 

BAŞKAN — Yanlışlık neymiş efendim? 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Efendim, şu

nu arz edeyim : Şimdi, seçim kanunlarında ve Ana
yasada «siyasî partiler» tabiri kullanılmıştır. Siyasî 
literatürde «iktidar partisi» diye bir terim, bir ay
rım yoktur; yani «iktidar partisi» diye bir parti ola
maz. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Bütün siyasî 

partiler eşittir ve «siyasî partiler» tabiri kullanılır, 
«iktidar partisi» diye bir tabir yoktur propaganda
da. Bu tabir hatalıdır, onu söylüyorum. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim. 
önergeye komisyon ve hükümet katılıyor mu 

efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOLU (Ankara) — Katılıyoruz efendim, 
yetersayımız var. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz «fendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — «İktidar par
tisi» tabiri kanunda olur mu? Bu cinayettir. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, lütfen... 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiey Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 577 sıra sayılı Kanun Teklifi

nin 3 üncü maddesinin (c) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
(Tnalbzon) ve arkadaşları 

Fıkra c) Mecliste temsil edilen • siyasî partilere 
10'ar dakikalık bir konuşma hakkı. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim. 

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

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

'BAŞKAN — ©uyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Anayasamızın 68 inci madde-
simim ikinci fıkrası, «'Siyasî partiler, demokratik si
yasî hayatım vazgeçilmez unsurlarıdır» der. Bunun 
paralel:nde olarak, 1983 seçimlerinden evvel Danışma 
Meclisiınce çıkarılan Seçim Kanunumun 52 nci mad
desini dikkatle okuduğumuz zaman, orada, hiçbir si-
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yasî partiye ayrıcalık tanınmadan propaganda ko
nuşmalarına bütün partilerin eşit olarak iştirak ede
ceği şekilde bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenle
menin yapıldığı devrin siyasî durumunu da gözler 
önünde tutmanız gerektiği görüşündeyiirn. 

Şimdi, 6 Kasım seçimlerinden sonra ne oldu? 6 
Kasım seçimlerinden sonra 3270 sayılı Yasayla ya
pılan değişiklikte getirilen düzenlemeyle, bu Yasanın 
22 nci maddesinin (c) bendinde, «Mecliste temsil edi
len siyasî partilere 10'ar dakikalık bir konuşma hak
kı verilir» dendi; yani Mecliste temsil edilen bir par
tinin >1 milletvekili dahi olsa, ona da ayrıca 10 daki
kalık bir konuşma hakkı getirildi. Şimdi, bu değişik
lik ten sonra, 218 Eylül seçimleri hariç, herhangi bir 
seçim yapılmadı ve bu madde de herhangi bir tat
bikat görmedi. Bilahara getirilen bu teklifte, siyasî 
partilerin Mecliste temsil edilmesi ile yetinilmedi, on 
milletvekili ile temsil1 edilmesi şartı getirildi. Ancak 
onunla da yetinilmedi, on milletvekili ile tem
sil edilmesi şartı getirildi. Ancak, onunla da 
yetinilmedi, verilen bir önerge ile siyasî par
tiler, Mecliste grubu bulunmadığı müddetçe, her
hangi bir şekilde bu ayrıcalıktan yararlandırılmamak 
suretiyle madde metninden çıkarılmış oldu. 

ISayın milletvekilleri, bir siyasî parti eğer Mec
lise girebilmişse, milletvekili sayısı yirmiden az dahi 
olsa, Türk kamuoyunda belli bir yere varmış de
mektir, belli bir oy potansiyeline ulaşmış demektir. 
O nedenle, Anayasamızın da emrettği üzere, eğer 
siyasî partiler hakikaten demokratik siyasî hayatın 
vazgeçilmez unsuru olarak kabul ediliyorsa ve belli 
bir yere kadar da gelebilmişse, diğer partilere, yani 
grubu bulunan- partilere, iktidarda bulunan partiye 
verdiğiniz bu ayrıcalıkların yanında, müsaade edin 
de, bir on dakikalık konuşma hakkı veyahut da pro
paganda hakkını ona da tanıyalım. Demokrasimizin 
gereği budur. Bu seviyeye gelebilmiş olan bir partiyi 
niçin tamamen göz ardı ediyoruz? 

Takdirlerinize bırakıyorum sayın milletvekilleri. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Vardal. 
'önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
3 üncü maddeyi kabul edilen önerge istikametin

deki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 4. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü

kümleri ve Seçmen Kütükleri • Hakkında Kanunun 94 j 

üncü maddesinin (II) numaralı fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«II. a) Seçmen kütüğüne yazılmayan ve yurt 
dışında 6 aydan fazla ikamet eden seçmenler millet
vekili genel seçimlerinin yapılacağı günün yetmıişbeş 
gün öncesinden başlamak üzere seçim günü akşamı 
saat 17.00'ye kadar yurda giriş veya çıkışlarında (c) 
bendine göre gümrük kapılarında kurulacak seçim 
sandıklarından oylarını kullanabilirler. 

ıBu seçmenler sadece seçime katılan siyasî parti
lere oy verebilirler. 

b) Yüksek Seçim Kurulu seçime iştirak eden si
yasî partilerin yer aldığı birleşik oy pusulaları ile 
özel renkte bastırılmış oy zarflarını ilgili ilçe seçim 
kurullarında bulunacak şekilde gönderir. 

Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan özel imal 
edilmiş kâğıtlara basılı birleşik oy pusulalarında; sa
dece. seçime katılan siyasî partilerin özel işaretleri, 
kısaltılmış isimleri ve tam yazı halinde adları ile her 
siyasî parti için ayrılan bölümün altında çapı iki 
santimetre olan bir boş daire bulunur. 

c) Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilecek güm
rük kaplılarında, oy verme gününden önceki yetmiş-. 
beşinci gün saat 08.00'den oy verme günü olan Pazar 
günü saat 17.00'ye kadar oy kullanılabilir. Hangi 
gümrük kapılarında tatil günleri dahil 24 saat, hangi
lerinde daha az süreyle oy kullanılabileceğini tespite 
Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. 

d) Gümrük kapılıarında yapılacak oy verme iş
lemlerinde görev alacak seçim kurulu ile sandık ku
rullarının sayısı, üyelerinin ve yedeklerinin adedi ile 
hangi görevlilerden teşkil edileceği Yüksek Seçim Ku
rulu tarafından önceden beliklenir. 

Sandık kurulları oy serbestliğini ve gizliliğini te
min edecek şekilde yeteri kadar kapalı oy verme yeri 
hazırlar. İlgili idarî makamlar sandık kurullarına ge
rekli her türlü kolaylığı gösterirler. 

e) Gümrük kapılarında oy verme süresi içinde 
sözlü ve yazılı seçim propagandası yapılamaz. 

f) Gümrük kapılarında seçmen oy vermek için 
geldiği zaman pasaportunu sandık kurulu başkanına 
tevdi eder. 

Sandık kurulu başkanı seçmenin pasaportundan 
adını, soyadını, baba adını, yaşını ve pasaport numa
rasını tespit eder. Seçmen sandık kurulu mühürü ile 
mühürlü olan birleşik oy pusulası ile oy zarfını ala
rak oyunu kullanmak için kapalı oy yerine gider. 
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Oyunu genel esaslara göre kullanan seçmenin pa-
spaortunun Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen 
yerine «Oyunu kullanmıştır» şeklinde bir kayıt düşü
lür ve sandık kurulu mühürü ile mühürlenerek baş
kanca imzalanır. Oyunu veren seçmene çizelgede is
minin bulunduğu yer imzalatılarak oy verme işlemi 
tamamlanır. 

g) Oy verme, süresi içinde sandık kurullarının 
değişikliği sırasında kanunda 'belirtilen usule göre 
sandık açılır, çıkan oy zarflarının sayısı jle oy kul
lanan seçmen miktarı ve .bunların birbirine uygun
luğu bir tutanak ile tespit edilir. 

Oy zarfları ve tutanağın bir sureti bir torbaya 
konularak ağzı mühürlenir ve ilgili seçim kuruluna 
muhafaza altına alınmak üzere, sandık kurulu başka
nı tarafından teslim edilir. 

Genel seçimin yapıldığı gün saat 17.00'den itiba
ren sandık ve torbalar genel esaslara uygun şekilde 
açılarak sayımı ve dökümü yapılır ve sonucu Yüksek 
Seçim Kuruluna en seri vasıta ile 'bildirilir. 

Ih) Gümrük kapılarındaki seçim kurullarından ge
len sonuçlar Yüksek Seçim Kurulunca birleştirilir. 
Kullanılan toplam geçerli oy adedi Türkiye genelinde 
kullanılan toplam geçerli oy adedine ilave edilir. Si-

• yasî partilerin aldıkları oylar aynı şekilde diğer se
çim kurullarından gelen oylara ilave edilerek her si
yasî partinin üke genelinde aldığı geçerli oy miktarı 
bulunur. 

Bu şekilde, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanu
nunun 3*2 nci maddesine esas toplam oylar bulun
muş olur. 

Her seçim çevresinin geçerli toplam oyu, gümrük 
seçim kurullarnıdan gelen toplam oyun diğer seçim 
kurullarından gelen oylara bölünmesiyle elde edile
cek oranda artırılır. O seçim çevresinde kullanılan 
toplam oylarla bu şekilde hesaplanan toplam oy ara
sındaki fark siyasî partilere; gümrük kapıları seçim 
kurullarından gelen toplam oydaki hisseleri nispetin
de taks:m edilir ve elde edilen rakamlar o seç.'m 
çevresinde aldıkları geçerli oylara ilave edilir. Böy
lece, 2839 sayılı (Milletvekili Seçimi Kanununun 34 
üncü maddesine esas seçim çevresinde kullanılan ge
çerli toplam oy miktarı ve siyasî partilerin aldıkları 
toplam geçerli oy miktarı bulunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 577 S. Sayılı Kanun Teklifi

nin 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Osman Işık ""* Nihat Akpak 
Ankara Sakarya 

Altan Kavak Pertev Aşçıoğlu 
istanbul Zonguldak ' 

İbrahim Özdemir 
İstanbul 

Madde 4. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94 ün
cü maddesinin (II) numaralı fıkrasının (a), (b) ve 
(e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Seçmen kütüğüne yazılmayan ve yurt dışın
da akı aydan fazla ikamet eden seçmenler millet
vekili genel seçimlerinin yapılacağı günün yetmiş-
beş gün öncesinden başlamak üzere seçim günü ak
şamı saat 17,'GO'ye kadar yurda giriş ve çıkışlarında 
(c) bendine göre gümrük kapılarında kurulacak seçim 
sandıklarında oy kullanabilirler. 

Bu seçmenler sadece seçime katılan siyasî partilere 
oy verebilirler. 

b) Yüksek Seçim Kurulu, seçime iştirak eden 
siyasî partilerin yer aldığı birleşik oy pusulaları ile 
özel renkte bastırılmış oy zarflarını seçimlerin baş
langıç tarihinden en geç üç gün önce ilgili seçim ku
rullarında bulunacak şekilde gönderir. 

Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan özel 
imal edilmiş kağıtlara basılı birleşik oy pusulaların
da; sadece seçime katılan siyasî partilerin özel işa
retleri, kısaltılmış isimleri ve tam yazı halinde adla
rıyla her siyasî parti için ayrılan .bölümün altında 
çapı iki santimetre olan boş bir daire bulunur. 

c) Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilecek güm
rük kapılarında, oy verme gününden önceki yetmiş-
beşinci gün saat 08.00'den, oy verme günü olan pa
zar günü 17.00'ye kadar oy kullanılabilir. Hangi güm
rük kapılarında tatil günleri dahil 24 saat, hangi
lerinde dana az süreyle oy kullanabileceğini tespite 
Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. CO'ŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz efen
dim, yetersayımız vardır. 
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BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADAUET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
4 üncü maddeyi önerge istikametindeki değişik 

şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü-

'kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
183 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştiır. 

«IBu Kanun gereğince yapılacak işler için lüzumlu 
her türlü satın alma, hizmet, yapım, 'kiralama ve ta
şıma işleri 28186 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi 
olmaksızın yapılabilir, îlan zorunlu değildir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum :• Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... 5 inci madde ka'bul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka

nununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 3. — Milletvekili sayısı 450'dir.» 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka

nununun 4 üncü maddesinin üç, beş ve değişik altıncı 
fıkraları ile yedinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«IBu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı 
dörtyüzelliyi bulmadığı takdirde, nüfusu milletvekili 
çıkarmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus 
bırakan illerin artık nüfusları büyüklüklerine göre 
sıraya konulur ve dik hesapta iller arasında bölüştü
rülmemiş bulunan milletvekilleri bu sıraya göre dağı
tılır.» 

«Yapılan bu tespit sonunda, çıkaracağı milletve
kili sayısı .altıya kadar olan iller bir seçim çevresi sa
yılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı altıdan fazla olan 
iller, birden fazla seçim çevresine bölünür. Bu seçim 
çevreleri numara sırasına göre adlandırılır.» 

«(Milletvekili sayısı altıdan fazla olan illerde se
çim çevrelerine isabet edecek olan milletvekili sayı
sının hesabında ilk altı çıktıktan sonra kalan rakam
lar tekrar altı, mümkün olmadığı takdirde, beş, dört 

ila çıkarılır. Bu hesaplamada -bir seçim çev
resine en az üç milletvekili düşecek şekilde işlem ya
pılır.» 

«a) İlçelerin mülkî bütünlüğü korunur. Ancak 
bir ilçenin nüfusuna göre çıkaracağı milletvekili sa
yısı altından fazla ise ilçe birden fazla seçim çevresi
ne bölünür.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde, SHP Gru'bu adı
na Sayın Paşa Sarıoğlu, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU (Ağ
rı) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu madde
de önemli gördüğümüz husus şudur: 

Anayasada yapılan değişiklikle milletvekili sayısı 
450'ye çıkarılmaktadır - orada görüşlerimizi ifade et
tik - ̂ ama şimdi bu artış, daha çok nüfus bazı göz 
önünde tutulmak suretiyle, büyük iller arasında pay
laşılmaktadır. 

Burada bu konuyu daha önce de dile getirdik; bazı 
illerimizin nüfusları düşmüş olduğundan, milletvekili 
sayılan da düşmüştür. Bunlardan bir tanesi Artvin' 
dir, bir tanesi Hakkâri'dir ve bir diğeri Tunceli'dir. 

Bu konudaki görüşümüz şudur; Daha önce de 
ifade ettiğimiz gibi, bu illerin, Türkiye hudutları içe
risinde, yalnız coğrafî bütünlük bakımından değil, si
yasî bütünlük bakımından da belli bir oranda temsili 
esastır. 

Şimdi siz eğer sadece nüfusu ve Türkiye'nin ileri 
yıllardaki kentleşmesini dikkate alırsanız ne olacaktır? 
Ekonomik güçlükler, zorunluluklar ve geçim sıkıntısı 
dolayısıyla kırsal kesimden büyük şehirlere doğru 
alkım devam edecektir ve etmektedir. Bu nedenle, nü
fus düştükçe bu illerin Büyük Millet Meclisindeki 
temsil gücü de devamlı olarak küçülecektir. 

Arkadaşlar, «il» diyorsunuz; ama, devlet yapısın
da büyük illerde hangi örgütler, teşkilatlar varsa, 
küçük illerde de vardır. Bu illerin sıkıntılarım bili
yorsunuz ve bu küçük ve geri kalmış iller, yurdun yal
nız güneydoğusu veya doğusu gibi geri kalmış bölge
lerinde değil, başka bölgelerinde de vardır. 

Geçen defa da ifade ettiğim gibi, yine diyoruz ki, 
bunların temsil güçlerini artıralım. Böylece hiç olmaz
sa bunların sorunlarını dile getirmede milletvekilleri 
yardımcı olurlar; çünkü, İstanbul İline gittiğiniz za
man, milletvekilini kimse tanımaz, ama küçük illere 
gittiğiniz zaman milletvekillerini herkes tanır; herkes 
yakasına yapışır ve ondan bir şeyler ister. Şahsî so
runları vardır, ilin sorunları vardır; muhtar gelir ya
kanıza yapışır. Oysa, büyük illerimiz zaten devletin 
gözü önündedir; her türlü ulaşım imkânları, komü-
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nikasyon imkânları vardır. Devletin imkânları oraya 
akmaktadır. Bu illerimizin temsil gücü yüksektir, 
ekonomik imkânları gelişmiştir. Şu küçük illerimize 
lütfen biraz acıyalım. Bu illerimizi, sadece adına «il» 
diyerek ikişer kişi ile temsil ettiriyoruz. 

Amerika'da her eyaletin -nüfusuna bakılmaksı
zın - ikişer senatör vardır. Her eyalet nüfus dikkate 
alınmaksızın ikişer senatörle temsil edilmektedir. 

Değil mi Sayın Başbakanım?.. 
BAŞBAKAN ıTURGUT ÖZAL (İstanbul) — Hak

lısınız. 
PAŞA SARIOĞLÜ (Devamla) — Sayın Başbakan 

da doğruluğunu kabul ediyor. 
Ben geçen sefer Anayasa maddesi üzerinde konuş

tuğumda, ümit ediyorumki seçim kanununda yapıla
cak değişiklikte bu dikkate alınacaktır. Ama görüyo
rum ki dikkate alınmamış. Burada düşünülen şu: Se
çimlerde büyük illerde avantajlı durumu olan Ana
vatan Partimiz - öyle görüyor kendisini - bu avantaj
ları kendi lehine kullanmak için, büyük illere bunu 
kontenjan olarak koymak ve avantaj temin etmek is
tiyor. Ama, insaf ile düşündüğümüz zaman hepimi
zin kabul etmesi lazım gelir ki, bu illerimizin hakkı 
yeniyor arkadaşlar. Çünkü, temsil gücü olmayan 
küçük illerimize bakanlarımız, da gitmiyor. Bunu da 
kabul edin: Temsil gücü küçüktür diye hükümette 
yer bile verilmek istenmiyor. Ancak, bir şahsın çok 
özelliği olacak; o zaman belki hükümette temsil edi
lebiliyor. 

Bunlar adaletsizliktir. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (Devamla) — Yüzdeye 
de giremiyor. 

PAŞA SARIOĞLÜ (Devamla) — Ülke bütünlü
ğünü, siyasî bakımdan, coğrafî bakımdan ve oradaki 
halkımıza hizmet bakımından sağlamak için, bunu 
eşit şekilde sağlamak veya en azından 3'le başlatmak; 
ondan sonra da, nüfusa göre orantılı olarak dikkate 
almak lazımdır. Ümit ediyorum ve beklentim de 
odur; sizler içindeki birçok arkadaşlarımız da buna 
katılmaktadır (Cayın Başbakan dahil) Eğer hükümet 
uygun görüyorsa bunu 3'ten başlatalım. 

İstanbul'un 48 milletvekiline ihtiyacı yoktur ar
kadaşlar; 100'de yapsanız yoktur. Benim Ağrı'mın var
dır, Bitlis'in vardır, Artvin'in vardır, Muş'un vardır, 
Bilecik'in vardır. Her yerdeki bu küçük illerin, mil
letvekillerine ihtiyaçları vardır. Hepiniz başınızı sallı
yorsunuz; keşke grupta bunu dikkate alsaydınız. 
Çünkü burada onaylamak kâfi değil. Eğer «Evet» di
yorsanız verin önergeyi kabul edelim ve bu temsil 
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gücünü, en az 3'ten başlatmak suretiyle, Türkiye'de 
yayalım. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sarıoğlu. 
Başkaca söz isteyen arkadaşımız?.. Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir.' 
8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — 2839 sayüı Milletvekili Seçimi Ka
nununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Yenileme karan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından verilmişse Meclis, üç aydan az olmamak 
kaydıyla seçimin yapılacağı tarihi de belirler. Yenile
me kararının Cumhurbaşkanınca verilmesi halinde, 
bu kararın verildiği günden sonra gelen doksanıncı 
günü takip eden ilk pazar günü oy verilir». 

BAŞKAN —- 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiş
tir. 

8 inci maddeden sonra yeni bir madde teklifi var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 577 sıra sayılı kanun teklifi

ne, 8 inci maddesinden sonra, aşağıdaki maddenin 9 
uncu madde olarak ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Reşit Ülker Münir <F. Yazıcı 
İstanbul Manisa 

Şükrü Yürür Osman Doğan 
Ordu Şanlıurfa 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

MADDE 9. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

«'Genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde 
seçim yapılan çevrelerin tümünde, geçerli oyların yüz
de 10'unu geçmeyen partiler milletvekili çıkaramaz
lar. Bir siyasî parti listesinde yer almış bağımsız aday
ların seçilebilmesi de listesinde yer aldığı siyasî parti
nin ülke genelinde ve ara seçimlerde seçim yapılan 
çevrelerin tümünde yüzde onluk barajı aşması ile 
mümkündür». 

BAŞKAN — Efendim, önergeye komisyon katıl
dığı takdirde, yeni bir madde gibi müzakere açaca-
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ğım. önergeye komisyon katılmadığı takdirde, bu 
önergeyi işleme koymayacağım efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz, ekseri
yetimiz var efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, maddeyi eskisi ile bir karşılaştıralım. 

BAŞKAN — Maksadın şu olduğu kanaati var, 
Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, bir daha okutur musunuz; bu, kaçıncı 
madde? 

BAŞKAN — 33 üncü madde : «Genel seçimler
de ülke genelinde, ara seçimlerde seçim yapılan çev
relerin tümünde, geçerli oyların % lO'unu geçmeyen 
partiler milletvekili çıkaramazlar. Bir siyasî parti lis
tesinde yer almış bağımsız adayların seçilebilmesi de 
listesinde yer aldığı siyasî partinin ülke genelinde ve 
ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde yüz
de onluk barajı aşması ile mümkündür». Burada, ba
ğımsız adayın da katıldığı listedeki partinin barajı aş
masına bağlı bırakmaktadır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU. (Ankara) — Tamam; partinin 
barajı % 10'u aşacak. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Açıklama yapsınlar lütfen. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşme açtık efen
dim. 

. Buyurun Sayın Tombuş. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlar; bu madde, bir endişeden ileri gelmiş
tir, yani ilave olan fıkra. 

Şimdi, geçen seçimlerde de oldu; 'bağımsız adaylar 
bir parti listesi içinde bağımsız olarak görülebiliyor-
lar. Onun için, şöyle bir endişe zuhur etmiş : Bir par
ti o seçim çevresinde barajı aştığı takdirde, eğer ba
ğımsız aday başta ise, milletvekili olarak çıkarabili
yor; ama o parti ülke çapında yüzde 10'luk barajı 
aşamamış ise, o adayın, ben bağımsızım, buna tabi 
değilim demesi ihtimalinden doğuyor. Bunu bertaraf 
edebilmek için, yani bir parti listesindeki bağımsız 
adayın il veya ilçe seçim çevresinde barajı aştıktan 
sonra, «Türkiye çapındaki baraja dahil değilim; se
çildim» diye bir münakaşa ortaya çıkarmasını önle
meye matuf bir tedbirdir. Bunun için getirilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So
ru sorabilir miyim? 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Bana soramazsı
nız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ki
mi düşünmektedirler; kimin için getiriyorlar bunu? 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, sualiniz varsa, ko
misyondan soralım efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So
rum yok; ama, şeytana külahı ters giydirirler yani. 

PAŞA SARIOĞDU (Ağrı) — Sayın Başkan, bu 
seçim sistemimize göre, bağımsız adaylara usulen za
ten yer veriyoruz. Bir ilde, bir bağımsız aday eğer te
sadüfen barajı aşıverirse seçilmiş oluyor. Benim an
lamak istediğim şudur: Bağımsız aday bir listede yer 
alıyor. Listede bağımsız olduğu yazıldığına göre, lis
tesinde bulunduğu partinin oy oranı yüzde 10'u aş
madı diye, onun milletvekilliğini elinden almak bir 
gasp değil midir? 

BAŞKAN — Tabiî takdir yüce Meclisindir efen
dim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bir bağımsız aday 
barajı aştı, kazandı; öbür tarafta da, listesinden gir
miş olduğu parti barajı aşamadı... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, o zaman 
listeden girmesin; ayrı, müstakil olarak girsin. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim. Teşekkür ede
rim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiş ve metne 9 uncu 
madde olarak ilave edilmiştir. 

9 uncu maddeyi 10 uncu madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 10. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun 34 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«dBir seçim çevresinde, kullanılan geçerli oyların 
toplamının, o çevreden çıkacak milletvekili sayısına 
bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy alan siyasî 
partilere ve bağımsız adaylara milletvekili tahsis edil
mez». 

«Seçime katılmış ve yukarıdaki fıkrada belirtilen 
seçim çevresi barajını aşmış olan siyasî partilerin ve 
bağımsız adayların adları altalta ve aldıkları geçerli 
oy sayıları da hizalarına yazılır. Siyasî partilerin oy 
sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe ila o 
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çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya 
kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız aday
ların aldıkları oylar ayrım yapılmaksızın en büyük
ten en küçüğe doğru sıralanır. Seçim çevresinden çı
kacak milletvekili sayısı kadar bu payların sahibi olan 
partilere ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük 
sırasına göre milletvekilleri tahsis olunur». 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Bir redaksiyon ya

pılması gerekiyor. 
BAŞKAN — Buyurun. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Maddenin ikinci fık
rasında «Bir seçim çevresinde, kullanılan geçerli oyla
rın toplamının, o çevreden çıkacak milletvekili sayısı
na bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy alan si
yasî partilere ve bağımsız adaylara milletvekili tahsis 
edilmez» deniyor. Buradaki «milletvekili» kelimesi ye
rine «milletvekilliği» kelimesinin konması daha uygun 
olur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Milletvekili efen
dim. Milletvekilliği tahsis olunur mu? Milletvekili tah
sis olunur. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde başka söz 
isteyen yok. 

9 uncu maddeyi 10 uncu madde olarak oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 10 uncu 
madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi 11 inci madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 11. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«İl kongresi, büyük kongrenin yapılmasına engel 
olmayacak şekilde parti tüzüğünde gösterilen süreler 
içinde toplanır». 

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

rum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So
rumun cevabını Komisyondan rica ediyorum. 

Teklifteki 10 uncu madde niçin benimsenmemiş
tir? Anayasaya aykırılığı rol oynamış mıdır? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Anayasaya aykırılığı 
rol oynamıştır; komisyonda kabul edilmemiştir. 
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BAŞKAN — Evet. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi 12 nci madde olarak okutuyo

rum : 
MADDE 12. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanu

nunun 20 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«İlçe kongresi, il kongresinin yapılmasına engel ol
mayacak şekilde parti tüzüğünde gösterilen süreler 
içinde toplanır». 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi 13 üncü madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 13. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Siyasî partiler sadece altı ve daha fazla milletve
kili çıkaracak illerin 4, 5 ve 6 milletvekili çıkaracak 
seçim çevrelerinde 'birer kontenjan adayı gösterirler. 
Konntenjan adayı, parti tüzüğünde gösterilen diğer 
usullerle belirlenen adayların sıralamasına dahil edil
meyerek ayrıca oy pusulalarına kontenjan adayı ola
rak sıra numarası verilmeden yazılır. Siyasî partiler 
kontenjan adaylarını diğer adayların tespiti tarihin
den itibaren en geç on gün içerisinde tespit ederek di
ğer adaylarla birlikte Yüksek Seçim Kuruluna bildi
rirler». 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

13 üncü maddeden sonra, ilave edilmesi istenen 
bir madde teklifi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «298 sayılı Seçimlerin Temel 

Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ve 2820 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Hükümlerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi» ne 14 
üncü madde olarak aşağıdaki maddenin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 
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ANAP Grup Başkanvekili 
Haydar Özalp Pertev Aşçıoğlu 

Niğde Zonguldak 

SHP Grup Başkanvekili 
Cahit Tutum Seyfi Oktay 

Balıkesir Ankara 

DYP Grup Başkanvekili 
Ahmet Sarp Mustafa Çorapçı oğlu 

Diyarbakır Balıkesir 

DSP Grup Başkanvekili 
Sururi Baykal Ömer Kuşhan 

Ankara Kars 

Madde 14. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun geçici 12 nci maddesi yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Bir önerge r daha vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 577 sıra sayılı Kanun Tek

lifine 13 üncü maddeden sonra 14 üncü madde ola
rak aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 

Cahit Karakaş 
Zonguldak 

.Arif Toprak 
Niğde 

Şükrü Babacan' 
Kırklareli 

Şevki Taştan 
Sivas 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Edip özgenç 
içel 

tsa Vardal 
Zonguldak 

Hasan Altay 
Samsun 

Madde 14. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun geçici 12 nci maddesi yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — İki önerge de aynı mahiyettedir. 

Bu önergelere Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Yeter sayımız var
dır, katılıyoruz. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiş ve 14 üncü madde olarak 
ilave edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — Yüksek Seçim Kurulu, bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
bir ay içerisinde seçim çevrelerini tespit eder. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi 15 inci madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi 16 ncı madde olarak okutuyo

rum : 
MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yütürü. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Teklif üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Teklif kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Gündemimizde görüşülecek başkaca bir konu kal
mamış bulunduğundan, Meclis araştırması önergele
riyle, sözlü soruları görüşmek için, alınan karar ge
reğince, 9 Haziran 1987 Salı günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.30 
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Türkiye Büyük Millet Meclîsi 
GÜNDEMİ 

111 INCI BİRLEŞİM 

23 . 5 . 1987 Cumartesi 

Saat : 14.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

2. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkayâ 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 Milletvekilli Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu ve 14 arkadaşının, Hükümetin izlediği tütün poli
tikasından kaynaklanan sıorunliarı tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün. 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

4. — İstanbul 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır ilinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

3. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
ili Gemerek ilçesindeki 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 içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — istanbul 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 Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

8. - - Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
f.ş 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 ibrahim 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 tünde 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. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
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 Işhanında 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 İlinde 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 İbrahim Ural'm, 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 raylı' 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 Kızılcabölük 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) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir,. 

2 — 
24. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-

KOBİRL1K Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
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 binasının 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 Milletvekili 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 ilinde 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 İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

31. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'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) (l) 

32. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğhf'nun, 
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 alınan 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 Anadoludaki 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 VardaTın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen 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 Bayezit'in, 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 Bayezit'in, 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 ve 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' 
m, 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-
alkar'ım, Diyarbakııır Hinde cereyan eden anarşi ve 
terör olayiıarına ve yapılan operasyonlara ilişkin Iç-
isleri Bakanından sözlü som 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-
menoğlu'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 
sora önergesi (6/9Ö8) (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 öğüne' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

52. — İstanbul Milletvekili 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. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' j 
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- j 
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) I 

60. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) I 

61. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişikün Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) (O 

62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da cörü'len 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 Yıldırır' 
m, 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 
İli Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

65. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola
rak Devlet İstatistik Enstitüsünce alınan karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

66. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, An
kara Belediyesi EGO İşletmesine ait bilet satış kulü
belerinin özel bir şirkete ihale edilip edilmediğine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) (1) 

67. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
liralık kaçak malın <\sae» 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 İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezif'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/934) 

70. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 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 İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

72. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan 
Turgut Özal'ın maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1010) (1) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde 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 İlçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

75. — Ağrı Milletvekili İbrahim 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
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
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-



diasma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

79. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylarda hayatlarım kaybedenlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

80. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir iline 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 An'kara'lı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) 

85. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12J980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şüeple 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 maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

87. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nm, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

88. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanaklar-
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

5 — 

i 89. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top'u İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
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 

I 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 (6/948j 

94. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer 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 teştkiliatı konulmasına hak kaızamdılklan için baş
vuruda bulunan yörelere ve başvuruların sonuçlarına 

I ** ilişjkia İçişleri Bakanından sözJlü sonu önergesi (6/1028) 
(D 

97. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

98. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerine bağlı bazı 
köylerde deprem nedeniyle konuları basar gören va
tandaşların açıkta bırakıldığı iddiasıma ilişkin Devlet 
Bakanı vıe Baş/bakan Yardiumcısından sözlü soru. önen-

I gesi ^6/1029) (1) 



— « 

99. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, yur-
'dumuzıa giriş yapan kişilerden AİDS belgesi istenme
sinin düışiünülüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1030) (1) 

100. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kunt'un, Doğu ve Güneydoğu Anadoluya yerleşmek 
maksadıyla kaçak oüıarak ülkemize geçen İran, Irak 
ve Suriye vatandaşı bulunup bulunmadığına ve bu 
kişiBer hakkında ne gibi işHem yapıldığına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü sonu önergesi (6/1031) (1) 

101. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşiî 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

102. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, İzmir İli Ödemiş İlçesinde yaptırılacak «Kültür 
ve Sanat Merkezi» inşaatı için yapılan ihaleden Be
lediyece vaz geçildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

103. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

104. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Rabıtat-ül Alem-ül İslam adlı örıgültün ülkemizi ilgi
lendiren faaliyetlerine karşı ne gibi tedbirler alındı
ğınla ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 
(1) 

105. — 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 

106. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Antalya - Kaş İlçesine bağlı Çukurbağ 
Yarımadasında yapılan turistik tesis inşaatına mani 
olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memur
ları tarafından gasbedildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1042) (1) 

107. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıktırır' 
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) 

108. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 12 
Eylül 1980 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı 
islam ülkeleri konferansı toplantılarında alınan karar
lar ile Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve 
kararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1044) (1) 

109. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 172 -
nci Mekanik Piyade Alayında görevli bir teğmenin 
ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı id
diasına ilişkin içişleri Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/1050) (1) 

110. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardial'ın, Sov
yetleri Birliğinden alınacak doğal gazın alımına, 
naikine ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

111. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
deki tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96*2) 

112. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Aşkale Kandilli Belediyesince yaptı
rılan hayvan pazarının KÖYTÜR adlı bir şirkete ba
ğışlandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/1058) (1) 

113. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, sağ
lık meslek okulları mevcut iken sadece kurs verile
rek yardımcı sağlık personeli yetiştirildiği iddiasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/1059) (1) 

114. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

115. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Başbakanın yurda dönüşünde düzenlenen 
karşılama töreninde Taşıt Kanununa aykırı hareket 
edildiği iddiasına ve bu tören için belediyelerce mas
raf yapılıp yapılmadığına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1060) (1) 

116. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
istanbul Hinde Belediye tarafından açılan veya ya
pım hatasından kaynaklanan çöküntüler nedeniyle 
oluşan çukurların sebep olduğu kazalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

117. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Ankara - Çankaya Belediyesince yaptırılan kaldırım ve 
bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin içişleri Ba
kamndan sözlü soru önergesi (6/1062) (1) 



il 18. — tstanlbul Milletvekili Günseli özlkaya'nın, 
İstanbul - Kadiköy Belediyesince yaptırılan kaldırım 
ve bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) (1) 

119. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, Reklam
cılar Derneğinin bir gazeteye reklam ambargosu uy
guladığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1064) (1) 

120. — 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) 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

122. — 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) 

123. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

124. — 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) 

,125. — 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) 

126. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) 

127. — 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) 

128. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

129. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme-
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sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

130. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

131. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
SEIA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

132. — 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) 

133. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

134. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 

135. — Eskişehir Milletvekili Münir Seyinç'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) 

136. — Kahramanmaraş 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) 

137. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ER« 
DEMlR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
İşçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 

138. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu» 
ran Bayezifin, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesî-
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/996) 

139. — 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 öneügesi (6/997) 

140. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so-
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rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

141. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İstan
bul - Şehzadebaşı Camii imamı hakkında verdiği bir 
vaaz nedeniyle- ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

142. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, Is-
taribul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

143. — 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) 

144. — 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) 

145. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) 

146. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, İstan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi
len bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1024) 

147. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay sınavımın iptal edilmesinin nedenime ilişikin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

148. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
6 Kasım 1983 tarihinden bu yana haklarında soruş
turma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1026) 

149. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman - Besni ilçesinde yapımı tamamlanan 
huzurevinin hizmete, açılmama nedenine ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1036) 

150. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, üniversitelerdeki «çağdaş kıyafet» uygulama
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 

151. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İlinde bölge radyosu kurulması ve ikinci kanal 
televizyon yayınlarının bu bölgeye de götürülmesi 
için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1038) 

152. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun iline yapılan uçak seferlerinin kaldırılmasının ne

denine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1039) 

153. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, şeker 
ithal edileceğine dair iddialara ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

154. — Balıkesir Milletvekili Davut Agacıgil'in, Ba
lıkesir - Bigadiç İlçesi Çağış Bucağı Güvemçetmi Kö
yünde yapılacak su deposuna ilişikin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

155. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Suudi 
Arabistan'a yapılan yolcu ve yük taşımacılığımda kar
şılaşılan sorunlara ilişikin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1053) 

156. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay 
İli Samandağ İlçesindeki Barikan Turistik Otelinin 
kapalı tutulmasının nedenlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1054) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, ts-

îanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
iıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili ihsan 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 
fik) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

2. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarihi : 12.1.1987) 

İX 3. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan
bul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma 
tarihi: 13.4.1987) 

4. — İstanbul 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-
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yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve 

v Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987) 

5. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Kuru
cuları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Siya
sî Partiden Kesin thraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye 
Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı. Me Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 
(Dağıtma tarihi : 21.4.1987) 

6. — Bir Siyasî Partiden İstifa 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 (3/1T58) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

7. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden tstifa 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). 

8. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
Tokat Milletvekili Metin Gürdere'nin, Ankara Millet
vekili İsmail Saruhân'ın, Uşak Milletvekili Mehmet 
Topaç'ın 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nu Raporu (2/77, 2/338, 3/345) (S. Sayısı : 565) (Da
ğıtma tarihi : 13.5.1987) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (2/245) (S. Sayısı : 566) (Dağıtma tarihi : 
13.5.1987) 

10. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ve 3 Ar
kadaşının, 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Mad
desinin Değiştirilmesi, Geçici 4 üncü Maddenin Yü
rürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/446) 
(S. Sayısı: 572) (Dağıtma tarihi : 18.5.1987) 

11. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek öğ
retim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili 
M. Timur Çınar'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/846, 2/444) (S. Sayısı : 575) (Dağıtma tarihi : 
21.5.1987) 

12. — Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunul
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa Komis
yonu Raporu (1/854) (S. Sayısı : 576) (Dağıtma tarihi: 
21.5.1987) 

13. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 12 Ar
kadaşının, 298 Saydı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 2839 Sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun ve 2820 Sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/457) (S. Sayısı : 577) (Dağıtma tari
hi : 21.5.1987) 

;X 14 Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklen
mesi, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/852) (S. Sayısı : 578) (Dağıtma tari
hi : 21.5.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem: 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı: 576 
Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun 

Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/854) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 18 . 5 . 1987 
Genel Müdürlüğü 

Sayı .K.K.Gn.Md. 18/101/2100/04200 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ feAŞKAlNLIĞINA 

Adalet (Bakanlığınca hazırlanan Ve [Başkanlığınıza arzı [Bakanlar Kurulunca. 18.5.1987 tarihinde Jkarajrlaş-
tırıtaı («Ananasa jDeğişikliiklerinın Halkoyuna jSunuImalsı Hakkında Konun Tasana» İle gerekçesi ekti olarak 
gönderilmiştir. 

Komisyonlarda (ve Genel Kurulda öncetHk ve ivedilikle görüşübnesini arz ederini. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Anaıyaısaaıun 17.5.1987 tarihli ve 3361 sayılı Kanunla değiştliriîen 175 incî maddesinde, Turkliye Büyük 
Millet Meclisince kabul ediilen Anayasa değişiklikleri ite iigffi kanunları Cumhurbaşkanının halkoyuna suna
bileceği hıülklmüine yer verilmiş; keza, bu gibi kanunların beşte ülç Ve d'aıha fazla fakat üçte ikiden az ekse-
riyetöle kalbul! edilmesi halinde de dbğlrudan halkoyuna sunulacağı bdirtlilmiş olduğu halde, halkoylamasının 
usul ve esaslarını tespit eden bir kanunî düzenleme mevcut otaadığınldan, hu hukukî boşluğun doldurul
ması makisadıiyjla bu Kanun Tasarısı hazıdannıışltır. 

IMAD0E GEREKÇELERİ 

Madlde l1. — Birinci maddede, halktolytornasrada bu Kanunun uiylgU'llanacağı, bu Kanunda hülklüm bulun
mayan halemde ise 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküimlieri ve Seçmen KÜltüMed, Hakkında Kanunun bu 
Kanuna aykırı olmayan hulkulmierinin ujy/guflanacağı bie/MMılımıi§lt!ir. Buna örnek olarak; sandık kurulıl'arımn 
teşekkülü, oy pusulalarımın ve zJarflarıınıın basımı, oyların fcuH'anıflm'ası, sayımı, geçersiz; oylar, oyların birleş-
tkilmesi vs. gibi hükıüımler gösiterilebillir. 

Madlde 2. — İkinci madldede, Anayasa djeğişjklğine dair kanunların halikioyutoa sunulacağı tarih göstoril-
rdeMtedir. 

Madlde 3. — Üçüncü maddede, Yükisek Seçim Kurulunun görevlerii genel bir ifade ile gösterilmiştir, 

Madlde 4. — Dördlülncü madlde, oy pusulasının şeklini ve oyun nasıl kullanılacağını göstermektedir. Bu 
hiülkme göre, oy pusulası, iki aytı renikjten oluşan tek blir kâğıt olup, M rengin arası kalın bir çizgiyle ayrı
lacak ve renlklerlden birinin üzerine (Evet), diğerinde (Hayır) yazım bulunacaktır. MüdiiMıü oy pusulasını 
sandık kurulu başkanından alan kişi, gizlfi oy verme yerinde, üzerinde özel is/affet bulunan mlülhürü, bu bir
leşik oy pusulasının tercih ettiği rengi üzerine basacak ve zarfa kblyldulldüan sonra sandığa atarak oyunu kul
lanmış olacaktır, 

Madde 5. — Beşinci madde, Anayasa değişikliğinin h'aika tanıtrÜmiası için yapılacak propagandayı dü
zenlemektedir. 
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Madlde 6. — Altıncı madde d'e, oy kullanma yeterliliği bulunanların halkoylamasına katıftmıaya medbur 
offldulkıları, mazeretlsiz toaltimayanlara Üçe seçin kurulu başkanınca para cezası verileceği bölirtüıBmdkleediiır. 

Madde aynıca, yutdt dışımda buSlunan vatandaşların da, 298 sayılı Seçimlerin Temel Bükülrrieri ve Seçmen 
KlültüJkleri Hakkımda Kanunun 94 üncü maddesi hükümleri dairesinde oy kuianıa'blecielkllieııini hükme bağlamış
tır. Burada, mezkûr 94 üncü maddeden tek farklı husus, oy verim© süresinin 40 gjiin olarak tespit edilmiş 
olmaisıdım. Madjdede teferruatla girilmemiş, 94 üncü maddeden söz edÜHİmldk: süratiyle atrf yapılması yeterli bu
lunmuştur,, . 

Madde 7. — Yedinci maddede, hallkoylaması ile ilgili olarak düzenlenecek tutanaklarda yer alacak hususlar 
gösterilmiştir. 

'Madde 8. — Sekizindi maddede, halkoylaması sonuçlarının birleştirilmesi ve kahul İçin gereken çoğun
luk düzenlenmiştir,; 

Geçici Madde 1. — Bu madde İle, Anayasanın Geçici 4 üncü maddesi ille ilgili olarak gerçekleştirilecek 
halkoyl'amasmda radyo ve televizyonda yapılacak propaganda, genel hükme İstisna olarak özel şekilde düzenlen-
miş̂ tir< 

Geçidi Madde 2. — Bu madde, Anayasanın Geçici 4 üncü maddesi lille ügii olarak yapılacak hallkoylaıma-
sının tarihini göstermektedir. 

Gemici Madde 3, — Bu maddede, Anayasanın Geçici 4 üncü maddesi ile ilgili olarak yapıüıacak halkoylama-
sında kullanılacak oy verme kÜtükleıMn yazımına mütedair hükme yer verilmektedir. 

Geçici Madde 4. — Bu maddede, kütüklerin yazımı ve halkoylanıasının yapıflimiası için Yüksek Seçim Ku
rulunun ihtiyacı olan ödeneğin, Maliye ve Gümrük Bakanlığının yedek ödenek tertibinden aktarma yapılmak 
suretiyle sağlanacağı ve kütüklerin yazımında geçüüjj olarak görevlerıaMleeeJdere verilecek ücret gösterilmiştir. 
Yüksek Seçim Kurulu, hu ücretin miktarını, yazımın yapılacağı yere ve düğer özel dorumlara ıgöre takdir ede
cektir., 

Madde 9. — Yürürlük hükmüdür, 

Madde 10. — Yürütme hükmüdür:. 

Türkiye Bü^ük Millet Meclisi (S. Sayısı: 576) 
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Anayasa Komisyona Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 1/854 21'. < J , 1987 
Karar No. : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 18.5.1987 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Su
nulması Hakkında Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 21.5.1987 tarihli toplantısında Adalet Bakanının da ka
tılmasıyla incelenmiştir. 

Tasarı, 17.5.1987 tarihli ve 3361 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 175 inci maddesinde 
yapılan değişikliğe uygun olarak halkoylamasının usul ve esaslarını düzenlemektedir. 

Tasarı, Komisyonumuzca olumlu bulunmuş, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddele
rinin incelenmesine geçilmiştir. 

Tasarının, 1, 3, 4, 6, 7, 8 ve geçici 1, geçici 2, geçici 3, geçici 4, 9 ve 10 uncu maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

Komisyonumuz, yurdumuzun iklim koşullarını ve Yüksek Seçim Kurulunun hazırlanabilmesini göz önüne 
alarak, halkoylamasının Anayasa Değişikliği Kanununun Resmî Gazetede yayımını takip eden yüzyirminci gü
nünden sonraki ilk pazar günü yapılmasını uygun görmüş ve tasarımn 2 nci maddesi bu değişiklikle kaıbul 
edilmiştir. 

Tasarının 5 inci maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi, koalisyon hükümetlerinde iktidar partisi or
tağı partilere de iktidar ortağı partilerden büyük olanına bir konuşma fazlasıyla radyo ve televizyonda propa
ganda yapabilme olanağı sağlanacak şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Aynı fıkranın 3 numaralı bendi ise, Cumhurbaşkanının radyo ve televizyonda yapacağı iki konuşmanın onar 
dakika ile sınırlandırılmasım öngören değişikliğin yapılması ile kabul edilmiştir. 

5 inci maddenin (d) fıkrası ise, tasarının 1 inci maddesinde bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun uygulanacağına dair hüküm 
bulunması nedeniyle fazla görülmüş ve madde metninden çıkartılmıştır. 

Tasarımn bir an önce kanunlaşmasında yarar gören Komisyonumuz, Genel Kurulda öncelikle görüşülme
sini de karara bağlamıştır. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ş. Sayısı: 576) 



— 4 _ 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoglu 

Ankara 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Maniisa 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antallya 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Mustafa Sabrı Güvenç 

Niğde 

Kâtip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

5 ind 

« 

Üye 
İhsan Tombus 

Çorum 

Üye 
Cevdet Karslı 

Giresun 
maddeye ve geçici 1 inci 
maddeye karşıyım. 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Üye Üye 
Mustafa Kemal Palaoğlu Koksal Toptan 

Sivas Zonguldak 
5 ind maddeye ve- geçlici 1 ind Bazı maddelerle muhalifim. 

maddeye karşıyım. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Anayasa Değî iküüdeıünin Halkoyuna Sunulması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Anayasa gereğince yapılacak olan 
halkoylamalarında bu Kanun hükümleri uygulanır. 
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümleri tatbik edilir. 

MADDE 2. — Anayasa değişikliğinin halkoy
laması, İlgili Anayasa değişikliği Kanunun Resmî 
Gazete'de yayımını takip eden 60 inci gününden 
sonraki ilk pazar, günü yapılır. 

MADDE 3. — Halkoyuna sunulma işlemleri, 
Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde 
sççim kurullarınca yürütülür. 

Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa değişikliklerinin 
(halkoyuna sunulması için bütün tedbirleri alır ve 
hazırlıkları yapar. Kurul, halkoylamasının sağlıklı 
ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak 
amacıyla gerekli ilke kararlarını almaya yetkilidir. 

MADDE 4. — Halkoylamasında, üzerinde-«Evet» 
ve «Hayır» übareleri bulunan İki ayrı renkten müteşek
kil birleşik oy pusulası kullanılır. 

Halkoylamasına katılanlar, üzerinde özel işaret 
bulunan mühürü birleşik oy pusulasında tercih ettiği 
'kısmın üzerine basarak oyunu kullanır. 

MADDE 5. — Anayasa değişikliklerinin halka 
anlatılmasında; 

a) 298 sayılı Kanunun propaganda serbestliğine 
ilişkin hükümleri, halkoylaması gününden önceki 
yedinci günden başlayarak uygulanır. 

b) Anayasa değişikliklerinin açıklanması ve ta
nıtılması amacıyla; özel kanunlardaki hükümler sak
lı kalmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
grubu buluınan siyasî partiler ve Cumhurbaşkanı 
halkoylaması gününden önceki yedinci günden iti
baren, halkoylamasından önceki gün saat 18.00'e ka
dar radyo ve televizyonla aşağıdaki esaslara göre 
propaganda yapabilirler : 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bu
lunan partilere 10'ar dakikalık ikişer konuşma. 

Türkiye Büyük Millet N 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Taslarının 1 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Anayasa değişikliğinin halkoyla
ması, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun* Resmî 
Gazetede yayımını takip eden yüzyirminci günden 
sonraki" ilk pazar günü yapılır. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Anayasa değişikliklerinin halka * 
anlatılmasında; 

a) 298 sayılı Kanunun propaganda serbestliğine 
ilişkin hükümleri, halkoylaması gününden önceki ye
dinci günden başlayarak uygulanır. 

ıb) Anayasa değişikliklerinin açıklanması ve ta
nıtılması amacıyla; özel kanunlardaki hükümler saklı 
kalmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu 
bulunan siyasî partiler ve Cumhurbaşkanı halkoyla
ması gününden önceki yedinci günden itibaren, halk
oylamasından önceki gün saat 18.00'e kadar radyo 
ve televizyonla aşağıdaki esaslara göre propaganda 
yapabilerler : 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bu
lunan partilere 10'ar dakikalık ikişer konuşma. 

li'si (S. Sayısı: 576) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

2. İktidar partisiıne veya partilerine, ilâveten 10' 
ar dakikalık bir konuşma (bu konuşma, siyasî par
tilerin konuşmalarının tamamlanmasından sonra ya
pılır), 

3. İsterse Cumhurbaşkanına, birisi en sonunda 
olmak üzere iki konuşma, 

hakkı verilir. 

c) Anayasa değişikliğine dair Kanun Resmî 
Gazete'de yayınlandıktan sonra TRT'de, (b) fıkra
sında belirtilenler dışında bu konuya ilişkin başka 
yayın yapılamaz. 

d) Radyo ve Televizyonla yapılan propaganda 
da 298 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümleri uygulanır. 

MADDE 6. — Oy verme kütüğünde ve sandık 
listesinde kayıtlı olan ve oy kullanma yeterliği bulu
nan her vatandaş halkoylamasına katılır ve oyunu 
kullanır. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 94 üncü 
maddesi uyarınca, yabancı ülkelerdeki vatandaşlar 
halkoylamasından 40 gün öncesinden başlayarak oy
larını kullanabilirler. 

Seçmen kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve 
oy kullanma yeterliği bulunduğu hailde halkoylama
sına, hukukî veya fiilî mazereti olmaksızın katıl
mayanlar, İlçe seçim kurulu başkanı tarafından on-
tikibinbeşyüz lira para cezası ile cezalandırılırlar. An
cak, halkoylaması gününden itibaren üç ay içinde 
hukukî veya fiilî mazeretini bildiren ve mazereti içe 
seçim kurulu başkanınca (geçerli görülenlerden bu 
para 'tahsil edilmez. İlçe seçim kurulu başkanınca 
verilen para cezası ile ilgili kararlar kesindir. 

MADDE 7. — Sandık, ilçe ve il seçim kurulla
rınca düzenlenecek Jsutanaklarda; 

a) Sandık listesinde kayıtlı olanların sayısı, 
b) Halkoylamasına katılanların sayısı, 
c) Geçerli olan oyların sayısı, 
d) Geçerli olmayan oyların sayısı, 
e) Anayasa değişikliğine kabul oyu verenlerin 

«sayısı,, 
f) Anayasa değişikliğine red oyu verenlerin sa

yısı, 
ayrı ayrı gösterilir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

2. İktidar partisine veya partilerine 10'ar daki
kalık birer, iktidar ortağı partilerden büyük olanına 
ilaveten 10 dakikalık bir konuşma (iktidar partisinin 
konuşması siyasî partilerin konuşmalarının tamam
lanmasından sonra yapılır. İktidar ortağı partiler bu
lunmuyor ise son konuşma en büyük iktidar ortağı 
partiye aittir.) 

3. Cumhurbaşkanı, dilerse birisi en sonda ol
mak üzere 10'ar dakikalık iki konuşma, 

hakkı verilir. 

c) Anayasa değişikliğine dair Kanun Resmî Ga
zetede yayımlandıktan sonra TRT'de, (b) fıkrasında 
belirtilenler dışında bu konuya ilişkin başka yayın 
yapılamaz. 

MADDE 6. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 6 ncı maddesi aynen 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 576) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

ıMADDE 8. — ti Seçim Kurulları, İlçe Seçim 
Kurullarından gelen tutanakları toplar, 11 birleştir
me tutanağında beliren sonuçları derhal en seri va
sıta ile Yüksek Seçim Kuruluna bildirir ve tutana
ğın onaylı bir örneğini gönderir. 

Yüksek Seçim Kurulu, ti Seçim Kurullarından 
gelen sonuçları birleştirerek ilan eder. 

Geçerli oyların yarısından çoğu Evet ise, Ana
yasa değişikliği Türk Milleti tarafından kabul edil
miş olur. 

GEÇİDİ MADDE 1. — 17.5.1987 tarih ve 3361 
sayılı Kanunla kabul edilen, Anayasanın geçici 4 
üncü maddesi ile ilgili olarak yapılacak faalkoylama-
sında, Türkiye Büyük Millet (Meclisinde grubu bu
lunan siyasî partilere ve Cumhurbaşkanına 10'ar da
kikalık iki Radyo ve Televizyon konuşma hakkı ve
rilir. Cumhurbaşkanı bu hakkını dilerse kullanır. 
Cumhurbaşkanınca bu hak kullanılırsa, konuşmalar
dan birisi en sonuncu konuşma olur. 

GEÇİDİ MADDE 2. — 17.5.1987 tarih ve 3361 
sayılı Kanunla kabul edilen Anayasanın geçici 4 ün-
oü maddesi ile ilgili halkoylaması 6.9.1987 pazar 
günü hu Kanundaki esaslara göre yapılır. 

'GEÇİCİ MADDE 3. — 17.5.1987 tarih ve 3361 
«aıyı'l'ı Kanunfta kalbuil edilen Anayasanın geçici 4 ün
cü maıddesi ile ilgili olarak yapılacak halkoylama-
sında oy vereceklerin kütüklere yazılması ve sandık 
listelerinin düzenlenmesi amıacüyla büJtüin Türkiye'de 
ayını zıamanıda 1987 yıtom Temmuz ayının ikinci pa
zar günü, Yülksek Seçtim Kurulumun gözetim ve de
netimimde yazım yıapttırili'r. 

Halkioıylam'asınıdla kullanılacak seçmen kütükleri -
njn yazlımızda 298 sayiıllı Seçimfllerlin Temel Hülkıito-
lerii ve Seçtmeıı Kültiülklbri Hakkındaki Kanun ile 
iflglili diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan 
hülkülmleri uylgulamr. 

GEÇİDİ MADDE 4. — Hal'k aylamasında kul>-
ianıilaıcak seçlmen küitiükferinin yazımı ve haıllk oyla-
masınun yapıllimıası için Adalet Bakanlığı bütçesinin 
İgffi bölümüne yeterli miiktar ödenek, Maliye ve 
Güimrük BakanİliğınMi yedek ödenek tertibinden ak
tarılır. 

Yüksek Seçim Kurulu, seçmen kütüklerinin sürat
le yazı|mmı tamamlamak için gjeçlici ve yevmiyeli per
sonel isfcihkîam edebilir. Bu pensloneîe Yüksek Seçim 
Kutfuiu Başkanlığınca ik'ibin ilâ onbin lira arasında 
'takdir edilectök gündelik ödenir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının geçici 4 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi • YS- Sayısı: 576) • 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

ıMİADDE 9.; — Bu Kanun yayımı tarihlinde yü-
nüirllıüğte girer. 

IMADDE'10.; — Bu Kanun hıükÜmıledni Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Anayasa Komisyonjunun Kalbul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Başbakan 
T. Özal 

18. .5 . 1987 

Devlet Balk. - Başbakan Yrd. 
İ. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Balkanı 
H. C. Güzel 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Devlet Bakanı 
A. Bezer 

Adalet Balkanı 
M. O. Sungurlu 

Milî Savunma Balkanı 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Bakam 
Y. Akbulut 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Maliliye ve Güımriük Balk. 
A. K. Alptemoçin 

Milî Eğit. Gençlik ve Spor Bak. 
M. Emiroğlu 

Bayındırlık ve İskân Bak. 
/. S. Giray 

Sağ. ve Sds. Yardj. Bakanı 
M. Kalemli 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atcısoy 

Tarıim Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Çalışıma ve So's. GiüvenlLik Bak. 
M. M. Taşçıoğlu 

Sanayi ve Tictret Bakam 
H. C. Aral 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Balkanı 
A. M. Yılmaz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 576) 



Dönem: 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 577 

Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 12 Arkadaşının, 298 Sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 
2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ve 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka

nun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2 /457) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 
Tarih : 18.5.1987 
Sayı : 01 - 87/171 

18 . 5 . 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 2839 Sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederiz. 

Haydar Özalp 
Niğde 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Nihat Akpak 
Sakarya 

Fazıl Osman Yöney 
İstanbul 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Nurettin Yağanoğlu 
Adana 

İlker Tuncay 
Çanlkırı 

Nazmi Önder 
Muş 

Osman Işık 
Ankara 

Özgür Barutçu 
Diyarbakır 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

M. Kemal Toğay 
İsparta 

Altınok Esen 
Konya 



G E R E K Ç E 

1. Teklifin 1 inci maddesi ile 298 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi değiştirilmiş ve 21 olan seçmen yaşı 20' 
ye indirilmiştir. Bu hükme göre seçimlerin ve halk oylamasının yapıldığı yılda ay ve gün hesabına bakılmaksı
zın 19'u bitirip de 20 yaşına giren her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahip kılın
mıştır. 

2. Bu madde ile 298 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiş bulunmaktadır. Buna 
göre seçmenlerin nüfus kütüğündeki ay ve gün hesabına bakılmaksızın doğum yılının ilk günü doğmuş gibi 
nazara alınacakları hükmü getirilmiş bulunmaktadır. 

3. Teklifin 3 üncü maddesi ile 298 sayılı Kanunun 52 nci maddesindeki radyo ve televizyonda yapılacak 
propagandalarla ilgili hükümlerde değişiklik yapılmış bulunmaktadır. 

4. Yurt dışında bulunan vatandaşlardan en az altı ay dışarıda kalanların oy kullanması ile ilgili bu hü
kümde yetmiş günlük süre yetmişbeş güne çıkarılmakta ve madde tereddütleri önleyecek şekilde yeniden yazıl
maktadır. 

5. Bu maddeyle 298 sayılı Kanunun 183 üncü maddesine bir fıkra eklenmek suretiyle 298 sayılı Kanun ge
reğince yapılacak işler için her türlü satın alma, hizmet, yapım, kiralama ve taşıma işlerinin 2886 sayılı Devlet 
ihale Kanununa tabi olmaksızın yapılabileceğine dair hüküm getirilmiş bulunmaktadır. 

6. Teklifin bu maddesi ile daha önce 400 olan milletvekili sayısı Anayasa değişikliğine uygun olarak 450 
olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. 

7. Bu maddeyle 400 olan milletvekili sayısını Anayasa değişikliği ile 450'ye çıkması sebebiyle bu maddede 
de değişiklik yapılmakta ve ayrıca seçim çevresinin tespitinde milletvekili sayısı 7'den 6'ya indirilmektedir. 

8. Seçimlerin yenilenmesine Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilmesi hallerinde seçimin yapılaca
ğı gününde Meclisçe kararlaştırılması ilkesi getirilmiştir. 

9. İllerin çıkaracakları milletvekillerinin tespiti için daha önce kontenjan adayları bölme işlemine dahil edil
mez iken yapılan bu değişiklikle kontenjan adayları da bölme işlemine dahil edileceklerdir. 

10. Siyasî partilere üye olabilme yaşı Anayasadaki oyverme yaşına uygun olarak değiştirilmektedir. 
11. Bu maddede yapılan değişiklikle altıdan fazla milletvekili çıkaracak illerin 4, 5, ve 6 milletvekili çıka

racak seçim çevrelerinde birer kontenjan adayı gösterilmesine imkân verecek şekilde düzenleme yapılmıştır. 
12. Onikinci madde yürürlük, onüçüncü madde yürütme ite ilgilidir. 

- GENEL GEREKÇE! 

17.5.191817 tatiihlli ve 33Ö1 sayılı Kanunla Anayasanın seçmen yaşı ve rrilıleltivelkil'i sayısıyla ilgMi hülklülm-
ler<j dteğigtirillmâş bulunduğundan, ilgili kanufllarda da bu hübübılere paralel olaralk dteığısiklik yapılması za
rureti hâsıl olmuştur, 

Bunun yanı sırra; radyio vte televizylojnda propaganda, yıunfc dışında bulunan vatandaşların oy kullanmaları, 
sıeçim çevresinlin telspiltli'nıde milletvekili sayıisı, seçimlerin yeıriiienmıesine Tüirlkiye BÜlyülk Millet Medis'inee 
kanar verilmesi halinde sieç'iımin yapılacağı tarüh'in dö Meclisçe kararlaşitnrılmialsı, Yülkiselk Seçim Kurulunun 
seçimlerle illgilli işlerde Devlet İhale Kanununa taıbi otaamaisı hususllarında dıa iligili Hülkülmterde değişiklik 
yapılması uyigun mütalaa edilerek bu Kanun teklifi hazırlanmış brfunmakitıajdıir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 577) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 21 . 5 . 1987 

Esas No. : 2/457 
Karar No. ': 11 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığımızca 1'8.5J987 tarihinde Komisyonumuza göinıdenilen, Niğdle MiMdtlvefciili Haydar Özalp ve 12 
arkadaşının; 298 sayılı Seçimlerin Temd Hükümleri ve Seçmen KülbükHeri Hakkında Kanunun, 2839 Sayılı 
Mılleitvekilii Seçimi Kanununun ve 2820 sayılı Siyasî Pareler Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik 
Yapıltmasınıa Dair Kanun Teklifi, Kamisyanumuzum 21.5.1987 tarihli toplantısında Adalet Balkanının da. ka-
tıllimasuyla lincelenm'iiştfcir.ı 

Tekil, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen KütüMer'i Hakkiında Kanun ve Mlililetvekii Seçimi Kanunu 
ile Siyasî Fantiler Kanununda, 

.17.5.1987 tarihlinde kaıbuL edilen 3361 sayılı Kanunla TJC. Anayasasında yapılan değişikliklere paralel ola
rak değişliktik yapİm'asını, bunun yanı sıira da yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanması ile iligil'i 
hiüfcüımde, tereddütleri önleyecek değişiklikleri, seçiımlerîn yenilenmesine TjBİMJM.'ce karar verilmesi hal
lerinde sıeçimin yapılacağı günün de Meclisçe kanarla t̂ırıilımaisını ve kontenjan adaylılarının tespitli ile ilgili 
hükümlerde değüişiklik yapılmasını öngörmektedir. 

TdkM, Komisyonymuzca olumlu bulunmuş, tülmü üzerirodeld görüşmeler tamaimlandık'tan sonra madde
lerinin incelenmesine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifin 1, 2, 4, 5, 6, 8 inci maddeleri ile 11 inci maddesi 12 nci madde, 12 nci maddesi 13 üncü mad
de ve 13 üncü maddesi 14 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 3 üncü ve 7 nci maddeleri ise madde metinlerinde geçen maddelerin daha önce uğradıkları de
ğişiklikleri belirtecek değişiklik yapılarak kabul edilmiştir. 

Teklifin 9 uncu maddesi 2839 sayılı milletvekili seçimi kanununun 34 üncü maddesinin ikinci ve üçün
cü fıkralarını değiştirmektedir. Bu değişikliklerin açık olarak yazılmasının daha uygun olacağında birleşil-
miş ve madde bu şekilde yazılarak kabul edilmiştir. 

Teklifin 10 uncu maddesi T. C. Anayasasının 68 inci maddesine aykırı olduğundan metinden çıkarılmış
tır. 

Teklife eklenen Geçici Madde ile de Yüksek Seçim Kurulunun seçim çevrelerini, kanunun yürürlük tari
hinden itibaren en geç bir ay içinde tespit etmesi hükme bağlanmıştır. 

Siyasî partilerin büyük kongrelerinin ve il kongrelerinin yapılmasına engel olmayacak şekilde il ve ilçe 
kongrelerinin parti tüzüğünde belirlenen sürelerde toplanaıbilmesini sağlamak için 2820 sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun 19 uncu ve 20 nci maddelerinde gerekli değişiklik yapılarak teklife 10 uncu ve 11 inci maddeler 
eklenmiştir. 
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Komisyonda yapılan eleştiriler göz önüne alınarak, İçtüzüğün 75 inci maddesi uyarınca teklif sahiplerine 
teklifin genel gerekçesi eklettirilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Arikara 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

- Üye 
Mustafa Sabrı Güvenç 

Niğde 

Baışkanvekffi 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Sabahattin Araş 

Erzurum 

Üye 
Edip Özgenç 

İçel 
(Bazı Maddelerine Karşıyım) 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Üye 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
(Bazı maddelere muhalüifim) 

Kâltiip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
İhsan Tombuş 

Çorum 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

îstanibull 
(Bazı maddelere muhalifim) 

Üye 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

Sivas 
(Karşıyım) 

(Karşıoy Yazım Eklidir) 

KARŞIOY YAZISI 

Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve arkadaşlarının, «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun bazı 
hükümlerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun teklifi» nin 3 üncü, 4 üncü ve 7 nci maddelerini Kanun teklifini 
temelde belirleyici nitelikte gördüğüm ve bu maddelere karşı olduğum için teklifin tümüne de karşıyım. 

21.5.1987 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas Mitöetvekffi 
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NİĞDE MİLLETVEKİLİ HAYDAR ÖZALP VE 
12 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

298 Sayıh Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun, 2839 Sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun ve 2820 Saydı Siyasî Partiler 
Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılma

sına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 6 
ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 6. — Seçimlerin ve halkoylamasının ya
pıldığı yılda ay ve gün hesabına bakılmaksızın yirmi 
yaşına giren her Türk vatandaşı seçme ve halk oyla
masına katılma hakkına sahiptir.» 

MADDE 2. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 34 
üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«298 sayılı Kanunun uygulanmasında, herkes, nü
fus kütüğünde doğduğu ay ve güne bakılmaksızın, 
nüfus kütüğünde gösterilen doğum yılının ilk günü 
doğmuş gibi işleme tabi tutulur.» 

MADDE 3. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
52 nci maddesinin ikinci fıkrası ile son fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu konuşmalarda seçime katılan; 
a) Siyasî partilere ilk gün 20, son gün 10 daki

kayı geçmemek üzere iki konuşma hakkı, 
b) Mecliste grubu olan siyasî partilerin her biri

ne 10'ar dakikalık iki konuşma hakkı, 
c) Mecliste en az on milletvekili ile temsil edi

len siyasî partilere 10'ar dakikalık- birer konuşma 
hakkı, 

Verilir. 

d) Seçimlere katılan siyasî partiler, TRT kuru
munca usulüne göre tespit edilen reklam tarifelerine 
göre bedelini peşin ödemek şartıyla birinci fıkrada be
lirtilen tarihler arasında her biri 2 dakikadan az olma
mak ve toplam süresi 45 dakikayı geçmemek üzere 
ilave konuşma yapabilirler. Siyasî partiler bu ilave 
konuşmalarını, aynı zamanda yayınlanmak üzere Te
levizyonun birden fazla kanalına dağıtabilirler. An
cak bir kanalda her siyasî parti için günlük konuşma 
süresi 10'ar dakikayı geçemez. Siyasî partiler bu bent 
gereğince yayınlanacak propaganda konuşmalarında, 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ -
METİN 

298 Saydı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun, 2839 Saydı Milletve
kili Seçimi Kanununun ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapdma-

sına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
değişik 52 nci maddesinin ikinci fıkrası ile son fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu konuşmalarda seçime katılan; 
a) Siyasî partilere ilk gün 20, ayrıca son gün 10 

dakikayı geçmemek üzere iki konuşma hakkı, 
b) Mecliste grubu olan siyasî partilerin her bi

rine 10'ar dakikalık iki konuşma hakkı, 
c) Mecliste en az on milletvekili ile temsil edi

len siyasî partilere 10'ar dakikalık birer konuşma 
hakkı, 

Verilir. 

d) Seçimlere katılan siyasî partiler, TRT Kuru
munca usulüne göre tespit edilen reklam tariflerine 
göre bedelini peşin ödemek şartıyla birinci fıkrada 
belirtilen tarihler arasında her biri 2 dakikadan az 
olmamak ve toplam süresi 45 dakikayı geçmemek 
üzere ilave konuşma yapabilirler. Siyasî partiler bu 
ilave konuşmalarını, ayrı zamanda yayınlamak üzere 
Televizyonun birden fazla kanalına dağıtabilirler. An
cak bir kanalda her siyasî parti için günlük konuş
ma süresi 10'ar dakikayı geçemez. Siyasî partiler bu 
bent gereğince yayınlanacak propaganda konuşma-
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(Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 12 

Arkadaşının Teldin) 

yaptıkları ve yapacakları icraatı görüntülü olarak da 
verebilirler. Ancak, bu görüntülerde diğer partilere 
sataşma ve hakaret kastı bulunamaz.» 

«Oy verme gününden önceki onbeşinci günden iti
baren oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e 
kadar TRT haber bültenlerinin siyasî partilerin seçim 
çalışmalarıyla ilgili bölümünde yüksek seçim kurulu-

' nun eşitlik esasları dairesinde tespit edeceği süre ve 
kelime sayısı sınırları içinde kalmak kaydıyla seçime 
katılan siyasî partiler tarafından verilecek metinler ya
yımlanır.» 

MADDE 4. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94 
üncü maddesinin (II) numaralı fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«II. a) Seçmen kütüğüne yazılmayan ve yurt 
dışında 6 aydan fazla ikamet eden seçmenler millet
vekili genel seçimlerinin yapılacağı günün yetmişbeş 
gün öncesinden başlamak üzere seçim günü akşamı 
saat 17.00'ye kadar yurda giriş veya çıkışlarında (c) 
bendine göre gümrük kapılarında kurulacak seçim 
sandıklarında oylarını kullanabilirler. 

Bu seçmenler sadece seçime katılan siyasî partile
re oy verebilirler. 

lb) Yüksek Seçim Kurulu seçime iştirak eden si
yasî partilerin yer aldığı birleşik oy pusulaları ile 
özel renkte bastırılmış oy zarflarını ilgili ilçe seçim 
kurullarında bulunacak şekilde gönderir. > 

Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan özel imal 
edilmiş kâğıtlara basılı birleşik oy pusulalarında; sa
dece seçime katılan siyasî partilerin özel işaretleri, 
kısaltılmış isimleri ve tam yazı halinde adları ile her 
siyasî parti için ayrılan bölümün altında çapı İki san
timetre olan bir boş daire bulunur. 

c) Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilecek güm
rük kapılarında, oy verme gününden önceki yetmiş-
beşinci gün saat 08.00'den oy verme günü olan Pazar 
günü saat 17.00'ye kadar oy kullanılabilir. Hangi 
gümrük kapılarında tatil günleri dahil 24 saat, hangi
lerinde daha az süreyle oy kullanılabileceğini tespite 
Yüksek Seçim .Kurulu yetkilidir. 

d) Gümrük kapılarında yapılacak oy verme iş
lemlerinde görev alacak seçim kurulu ile sandık ku
rullarının sayısı, üyelerinin ve yedeklerinin adedi ile 
hangi görevlilerden teşkil edileceği Yüksek Seçim Ku
rulu tarafından önceden belirlenir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

larında, yaptıkları ve yapacakları icraatı görüntülü 
olarak da verebilirler. Ancak, bu görüntülerde diğer 
partilere sataşma ve hakaret kastı bulunamaz.» 

«Oy verme gününden önceki onbeşinci günden 
itibaren oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e 
kadar TRT haber bültenlerinin siyasî partilerin se
çim çalışmalarıyla ilgili bölümünde Yüksek Seçim 
Kurulunun eşitlik esasları dairesinde tespit edeceği 
süre ve kelime sayısı sınırları içinde kalmak kaydıyla 
seçilme katılan siyasî partiler tarafından verilecek me
tinler yayımlanır.» 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Niğde Milletvekili Haydar Özalp, ve 12 
Arkadaşının Teklifi) 

Sandık kurulları oy serbestliğini ve gizliliğini te
min edecek şekilde yeteri kadar kapalı oy verme yeri 
hazırlar. İlgili idarî makamlar sandık kurullarına ge
rekli her türlü kolaylığı gösterirler. 

e) Gümrük kapılarında oy verme süresi içinde 
sözlü ve yazılı seçim propagandası yapılamaz. 

f) Gümrük kapılarında seçmen oy vermek için 
geldiği zaman pasaportunu sandık kurulu başkanına 
tevdi eder. 

Sandık kurulu başkanı seçmenin pasaportundan 
adını, soyadını, baba adını, yaşını ve pasaport numa
rasını tespit eder. Seçmen sandık kurulu mühürü ile 
mühürlü olan birleşik oy pusulası ile oy zarfını ala
rak oyunu kullanmak için kapalı oy yerine gider. 

Oyunu genel esaslara göre kullanan seçmenin pa
saportunun Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen 
yerine «Oyunu kullanmıştır» şeklinde bir kayıt düşü
lür ve sandık kurulu mühürü ile mühürlenerek baş
kanca imzalanır. Oyunu veren seçmene çizelgede is
minin bulunduğu yer imzalatılarak oy verme işlemi 
tamamlanır. 

g) Oy verme, süresi içinde sandık kurullarının 
değişikliği sırasında kanunda belirtilen usule göre 
sandık açılır, çıkan oy zarflarının sayısı ile oy kul
lanan seçmen miktarı ve bunların birbirine uygunluğu 
bir tutanak ile tespit edilir. 

Oy zarflan ve tutanağın bir sureti bir torbaya 
konularak ağzı mühürlenir ve ilgili seçim kuruluna 
muhafaza altına alınmak üzere, sandık kurulu başka
nı tarafından teslim edilir. 

Genel seçimin yapıldığı gün saat 17.00'den itiba
ren sandık ve torbalar genel esaslara uygun şekilde 
açılarak sayımı ve dökümü yapılır ve sonucu Yüksek 
Seçim Kuruluna en seri vasıta ile bildirilir. 

h) Gümrük kapılarındaki seçim kurullarından ge
len sonuçlar Yüksek Seçim Kurulunca birleştirilir. 
Kullanılan toplam geçerli oy adedi Türkiye genelinde 
kullanılan toplam geçerli oy adedine ilave edilir. Si
yasî partilerin aldıkları oylar aynı şekilde diğer se
çim kurularından gelen oylara ilave edilerek her siyasî 
partinin ülke genelinde aldığı geçerli oy miktarı bu
lunur. 

Bu şekilde, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanu
nunun 32 nci maddesine esas toplam oylar bulunmuş 
olur. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
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(Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 12 
Arkadaşının Teklifi) 

Her seçim çevresinin geçerli toplam oyu, gümrük 
seçim kurullarından gelen toplam oyun diğer seçim 
kurullarından gelen oylara bölünmesiyle elde edile
cek oranda artırılır. O seçim çevresinde kullanılan 
toplam oylarla bu şekilde hesaplanan toplam oy ara
sındaki fark siyasî partilere; gümrük kapıları seçim 
kurullarından gelen toplam oydaki hisseleri nispetin
de taksim edilir ve elde edilen rakamlar o seçim 
çevresinde aldıkları geçerli oylara ilave edilir. Böy
lece, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 
üncü maddesine esas seçim çevresinde kullanılan ge
çerli toplam oy miktarı ve siyasî partilerin aldıkları 
toplam geçerli oy miktarı bulunur.» 

MADDE 5. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 183 
üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Bu Kanun gereğince yapılacak işler için lüzumlu 
her türlü satın alma, hizmet yapım, kiralama ve taşı
ma işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi ol
maksızın yapılabilir. îlan zorunlu değildir.» 

MADDE 6. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 3. — Milletvekili sayısı 450'dir.» 

MADDE 7. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun 4 üncü maddesinin üç, beş ve altıncı fıkra
ları ile yedinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin . sayısı 
dörtyüzelliyi bulmadığı takdirde, nüfusu milletvekili 
çıkarmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus 
bırakan illerin artık nüfusları büyüklüklerine göre sı
raya konulur ve ilk hesapta iller arasında bölüş
türülmemiş bulunan milletvekilleri bu sıraya göre 
dağıtılır.» 

«Yapılan bu tespit sonunda, çıkaracağı milletveki
li sayısı altıya kadar olan iller bir seçim çevresi sa
yılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı altıdan fazla olan 
iller, birden fazla seçim çevresine bölünür. Bu seçim 
çevreleri numara sırasına göre adlandırılır.» 

«Milletvekili sayısı altıdan fazla olan illerde seçim 
çevrelerine isabet edecek olan milletvekili sayısının 
hesabında ilk altı çıktıktan sonra kalan rakamdan 
tekrar altı, mümkün olmadığı takdirde beş, dört,., ila 
çıkarılır. Bu hesaplamada bir seçim çevresine en az 
üç milletvekili düşecek şekilde işlem yapılır.» 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Teklifin 5 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun 4 üncü maddesinin üç, beş ve değişik altıncı 
fıkraları ile yedinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı 
dörtyüzelliyi bulmadığı takdirde, nüfusu milletvekili 
çıkarmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus 
bırakan illerin artık nüfusları büyüklüklerine göre 
sıraya konulur ve ilk hesapta iller arasında bölüştü
rülmemiş bulunan milletvekilleri bu sıraya göre dağı
tılır.» 

«Yapılan bu tespit sonunda, çıkaracağı milletve
kili sayısı altıya kadar olan iller bir seçim çevresi sa
yılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı altıdan fazla olan 
iller, birden fazla seçim çevresine bölünür. Bu seçim 
çevreleri numara sırasına göre adlandırılır.» 

«Milletvekili sayısı altıdan fazla olan illerde se
çim çevrelerine isabet edecek olan milletvekili sayı
sının hesabında ilk altı çıktıktan sonra kalan rakam
lar tekrar altı, mümkün olmadığı takdirde, beş, dört 
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(Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 12 
Arkadaşının Teklifi) 

«a) İlçelerin mülkî bütünlüğü korunur. Ancak, 
bir ilçenin nüfusuna göre çıkaracağı milletvekili sa
yısı altıdan fazla ise ilçe birden fazla seçim çevresine 
bölünür.» 

MADDE 8. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Yenileme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından verilmişse Meclis, üç aydan az olmamak 
kaydıyla seçimin yapılacağı tarihi de belirler. Yenile
me kararının Cumhurbaşkanınca verilmesi halinde, 
bu kararın verildiği günden sonra gelen doksanıncı 
günü takip eden ilk pazar günü oy verilir.» 

MADDE 9. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun 34 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra
larındaki «kontenjan adayı gösterilen seçim çevrele
rinde bölme işlemi bir eksiği ile yapılır.» cümleleri 
fıkra metinlerinden çıkarılmıştır. 

MADDE 10. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Yirmi yaşına giren, medenî ve siyasî hakları kul
lanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı 
bir siyasî partiye üye olabilir. 

(Anayasa Komisyonum.n Kabul Ettiği Metin) 

.ila çıkarılır. Bu hesaplamada bir seçim çev
resine en az üç milletvekili' düşecek şekilde işlem ya
pılır.» 

«a) İlçelerin mülkî bütünlüğü korunur Ancak 
bir ilçenin nüfusuna göre çıkaracağı milletvekili sa
yısı altıdan fazla ise ilçe birden fazla seçim çevresi
ne bölünür.» 

MADDE 8. 
bul edilmiştir. 

Teklifin 8 inci maddesi aynen ka-

MADDE 9. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun 34 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir seçim çevresinde, kullanılan geçerli oyların 
toplamının, o çevreden çıkacak milletvekili sayısına 
bölünmesiyle elde edüecek sayrdan az oy alan siyasî 
partilere ve bağımsız adaylara milletvekili tahsis edil
mez.» 

«Seçime katılmış ve yukarıdaki fıkrada belirtilen 
seçim çevresi barajını aşmış olan siyasî partilerin ve 
bağımsız adayların adları altalta ve aldıkları geçerli 
oy sayıları da hizalarına yazılır. Siyasî partilerin oy 
sayıları, önce bire, sonra ikiye sonra üçe ila o 
çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya 
kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız aday
ların Edikten oylar ayrım yapılmaksızın en büyük
ten en küçüğe doğru sıralanır. Seçim çevresinden çı
kacak milletvekili sayısı kadar bu payların sahibi olan 
partilere ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük 
sırasına göre milletvekilleri tahsis olunur.» 

MADDE 10. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ü kongresi, büyük kongrenin yapılmasına engel 
olmayacak şeküde parti tüzüğünde gösterilen süreler 
içinde toplanır.» 
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(Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 12 
Arkadaşının Teklifi) 

MADDE 11. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Siyasî partiler sadece altı ve daha fazla millet
vekili çıkaracak illerin 4, 5 ve 6 milletvekili çıkaracak 
seçim çevrelerinde birer kontenjan adayı gösterirler. 
Kontenjan adayı, parti tüzüğünde gösterilen diğer 
usullerle belirlenen adayların sıralamasına dahil edil
meyerek ayrıca oy pusulalarına kontenjan adayı ola
rak sıra numarası verilmeden yazılır. Siyasî partiler 
kontenjan adaylarını diğer adayların tespiti tarihin
den itibaren en geç on gün içerisinde tespit ederek di
ğer adaylarla birlikte Yüksek Seçim Kuruluna bildi
rirler.» 

MADDE 12. ---• Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun 20 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«İlçe kongresi, il kongresinin yapılmasına engel 
olmayacak şekilde parti tüzüğünde gösterilen süreler 
içinde toplanır.» 

MADDE 12. — Teklifin 11 inci maddesi 12 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Yüksek Seçim Kurulu, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
bir ay içerisinde seçim çevrelerini tespit eder. 

MADDE 13. .-•• Teklifin 12 nci maddesi 13 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Teklifin 13 üncü maddesi 14 ün
cü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

• < • » 
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