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T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

2 nci Birleşim (Olağanüstü) 

9 .9 .1987 Çarşamba 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Sayfo 
66 

67 

69 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 69,82,152 

A) Tezkereler ve Önergeler 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 
242 arkadaşının, Seçimlerle ilgili Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 18 inci Dönem Milletvekili 
Genel Seçimi Hakkında Kanun Teklifini gö
rüşmek için olağanüstü toplantı çağrı öner
gesi (4/345) 69:72 

B) öneriler 

a) Siyasî Parti Grubu önerileri 

72,82,152 

72,152 

1. — Seçimlerle ilgili Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 18 inci Dönem Milletvekili Genel 
Seçimi Hakkında Kanun Teklifinin Anayasa 
Komisyonunda, 48 saat geçmeden görüşül
mesine ve Genel Kurulun çalışma gün ve 
saatlerine ilişkin Anavatan Partisi Grubu 
Önerileri 72,82 

b) Danışma Kurulu önerileri 

1. — Seçimlerle ilgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 18 inci Dönem Milletvekili Ge
nel Seçimi Hakkında Kanun Teklifinin gö
rüşmelerinde gruplar adına yapılacak konuş
ma sürelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

IV. — USUL 
MELER 

HAKKINDA GÖRÜŞ-

Sayfa 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

Milletvekili Genel Seçimi için tatile girmesi
ne ilişkin Anavatan Partisi Grubu önerisi 152 

83 

83 

73,76 

1. — Anap Grubu önerisinin 1 inci mad
desinin, içtüzüğün 37 nci maddesi 2 nci fık
rası muvacehesinde oylanıp oylanamayacağı 
hakkında 73:76,76:82 

V. — DİSİPLİN CEZALARI 76 

1. — Elazığ Milletvekili Nevzat Yağcı'ya 
uyarma cezası verilmesi 76 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 84,153 
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Sayfa 
1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 

7 Arkadaşının, Seçimlerle ilgili Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Millet
vekili Genel Seçimi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/479) 
(S. Sayısı : 619) 84:152,153:154,161:176 

VII. SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 

154 

154 

1. — îçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 
Okan Holding ile bağlı kuruluşlarına ve bu 
şirketlere açılan kredilere ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ismet 
Kaya Erdemi'n yazılı cevabı (7/1876) 154:155 

2. — içel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 
T. C. Ziraat Bankası tarafından Beslen Ma
karna Gıda Sanayii ve Ticaret A. Ş.'ne ve
rilen kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem' 
in yazılı cevabı (7/1884) 155:156 

3. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 
T. C. Ziraat Bankasınca Beslen Gıda Sanayii 
ve Ticaret A. Ş.'ne düşük faizle kredi veril-

Sayfa 
diği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı ismet Kaya Er-
dem'in yazılı cevabı (7/1887) 156:157 

4. — içel Milletvekili Ali ihsan Elgin'in, 
T. C. Ziraat Bankası tarafından Okan Hol
ding ve bağlı şirketlerine açılan kredilere kar
şılık olarak gösterilen menkul ve gayrimen-
kullere yüksek değer biçildiği iddiasına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı ismet Kaya Erdem'in yazılı cevabı 
(7/1888) 157:158 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, GAP isimli gulfstream - 3 tipi uça
ğın satın alınmasında görevlilerin ihmal ve 
kusuru bulunup bulunmadığına ve kaza nede
niyle ilgili firmadan tazminat alınıp alınma
yacağına ilişkin sorusu ve Başbakan Turgut 
Özal'ın yazılı cevabı (7/2150) 158:159 

6. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taf-
lıoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
ait lojman ve garaj inşaatları için yapılan 
ödemelere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karadu-
man'm yazılı cevabı (7/2172) 159:160 

•«« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te açıldı. 

Cumhurbaşkanı Kenan Evren Genel Kurula teş
rif ettiler ve milletvekilleri tarafından alkışlarla 
ayakta alkışlandılar. 

TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, 17 nci 
Dönem 4 üncü Yasama Yılı çalışmalarını özetleyen 
ve 5 inci Yasama Yılının da verimli ve başarılı geç
mesini dileyen bir konuşma yaptı. 

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

isviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Ali Bozer' 
in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Ba
kam Abdullah Tenekeci'nin, 

Suudi Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakam 
Abdullah Tenekeci'nin dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin, 

isviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Ali Bozer' 
in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Baka
nı M. Vehbi Dinçerler'in, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile 

Kanada Parlamentosu Senato Başkanının, 
Belçika Temsilciler Meclisi Başkam ile beraberin

de bir parlamento heyetinin, 

Ülkemize davet edilmelerinin TBMM Başkanlık 
Divanınca kabul edildiğine ilişkin Başkanlık tezkere
leri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Etyopya Millî Meclisi toplantısı ve Etyopya De
mokratik Halk Cumhuriyetinin kuruluş törenlerine 
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vaki davete icabet edilmesinin TBMM Başkanlık Di
vanınca uygun görüldüğüne ve Anavatan Partisi 
Grubunca Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in ve 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca Ankara Mil
letvekili M. Seyfi Oktay'ın aday gösterildiklerine ve 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Hukuk 
işleri Komisyonunun 7 Eylül 1987 tarihinde Paris'te 
düzenleyeceği toplantıya TBMM'yi temsilen Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubunun il
gili Komisyon üyelerinin yanı sıra Bitlis Milletvekili 
Rafet İbrahimoğlu ile Tokat Milletvekili Enver Öz-
can'ın katılmalarına ilişik in. 

Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 

TBMM'nin 1 Eylül 1987 Salı günü başlayacak 
olan yeni yasama yılının ilk birleşiminde yalnızca açış 

konuşması yapılmasıyla, Başkanlığın Genel Kurula 
Sunuşları dışında başkaca bir konunun görüşülmemesi
ne ilişkin Danışma Kurulu önerisi ile, 

Yapılacak «Halk Oylaması» nedeniyle, 2 Eylül 
1987 Çarşamba gününden başlamak üzere, TBMM'nin 
çalışmalarına 10 gün ara verilmesine ilişkin ANAP 
Grubu önerileri kabul edildi. 

15 Eylül 1987 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşime saat 15.47'de son verildi. 

Başkan 
Necmettin Karaduman 

Kâtip Üye 
Tokat 

Mehmet Zeki Uzun 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemâl Özbilen 

H. — GELEN KÂĞITLAR 
9 5 9 . 1987 Çarşamba 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — 190 sayılı Geneli (Kadro ve Usulü Hakkında 

Kamun Hükmünde Karıarmaımemiın Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 'Kanun Hükmünde Karar
name (1/887) (Plan ve 'Bütçe Komisyonuma) (Başkan
lığa geliş ve komisyonla 'havale tarihi : 1.9.1987) 

Tasanlar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cum

huriyeti Anasında Komsolosiuk Sözleşmesinin Omaıylam-
ınıasıınnı Uygun Bulunduğunla Daıiır Kanun Tasarısı 
(1/888) (Dışişleri Komisyonuma) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 7.9.1987) 

2. — Çok Taraflı Yatırım Garanti) Kuruluşu Söz
leşmesi İle Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaş
ları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıkların in Çözümîen-
nnesi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuma Dair Kamum Tasarısı (1/889) (Dışişleri; 
Plan ve Bütçe komisyonlarıma) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 8.9.1987) 

Teklif 
1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 7 Ar

kadaşınım, Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisimin 
XVIII imci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi Hakkın
da Kanun Teklifi (2/479) (Anayasa Komisyonuma) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 7.9.1987) 

Tezkereler 
1. — Abdülkadir Gülaz Hakkımdaki ölüm Cezası

nın Yerime Getirilmesime Dair Başbakanlık Tezkeresi 

(3/1382) (Adalet Komisyomuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 7.9.1987) 

2. — Abbas Koç Hakkımdaki Ölüm Cezasının Ye
rime Getirilmesine Daiır Başbakanlık Tezkeresi (3/1383) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.9.1987) 

3. — Mehmet Karataş Hakkımdaki Ölüm Cezası
nın Yerime Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1384) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 7.9.1987) 

4. — Malatya Milletvekilli İlhamiı Kösem'in Ya
sama Dokunulmazlığınım Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/1385) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa gdliş tarihi: 7.9.1987) 

5. — Kars Milletvekili' Aziz Kaygusuz'un Yasama 
Dakunulmazliğınım Kaldınlırnıası Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi (3/1386) (Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerimden Kurulu Karma Komisyona) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 7.9.1987) 

6. — İzmir Milletvekilli Rüştü Şardağ'ım Yasama 
Dokunulmazlığınım Kaldırılması Hakkımda Başbakan
lık Tezkeresi (3/1387) (Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerimden Kurulu Karma Komisyona) (Başkan
lığa geliş tarihi : 7.9.1987) 

7. — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi 
Başkamlığımca İdare Edilen Fonlarım 1984 - 1985 -1986 
ve 1987 Yılları Uygulamallıarına ve 1988 Malî Yılı 
İdarî Bütçe Tahminlerime İlişkim Başbakanlık Tezke-
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resi (3/1388) (Plan ve Bütçe Komisyonuma) (Başkan
lığa geliş tarihi :. 7.9.1987) 

Rapor 
1. — Niğde Mlletvekili Haydar Özalp ve 7 Ar

kadaşının, Seçimlerle ilgili Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisimin 
XVIII limai Dönem Milletvekilli Genel Seçimli- Hakkın
da Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/479) (S. Sayısı : 619) (Dağıtma tarihi : 9.9.1987) 
(GÜNDEME) 

Olağanüstü Toplantı Çağrı Önergesi 
î. — Nİğde Milletvekili Haydar Özalp ve 241 Ar

kadaşınım, 'Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisimin 
XVIII linçi Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkın
da Kanun Teklifimi Görüşmek İçin Olağanüstü Top
lantı Çağrı Önergesi (4/345) (Başkanlığa geliş tarihi' : 
7.9.1987) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — 'Balıkesir MiıiletvekiM Cahit Tutum'un, 3392 

numaralı Kanunla yeni ilçeler kuınabilmesi için Ba
kanlar Kuruluna verilen yetki doğrultusunda çalışma 
yapılıp yapılmadığına iiıişkin 'içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1080) (Başkanlığa geliş tarihli : 
2.9.1987) 

2. — Balıkesir 'Milletvekilli Cahit Tuturn'un, Ada
pazarı ve Erenler belediyeleri arasındaki bir davaya 
bakan hâkime 'baskı yaptığı liddia ©dilen Adapazarı 
Bdedyie Başkanı hakkında soruşturma açılıp açılma
dığına ilişkin içişleri Bakamından sözlü soru önergesi 
(6/1081) (Başkanlığa ge% tarihi ': 2.9.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. •— Erzurum Milletvekili Hilmi Nâlbantoğlu'nun, 

Türkiye Büyük Mıillet Meclisinde yardımcı hizmetler 
sınıfına alınan personelden bazılarının bilahara ge
nel lidare hizmetleri ve teknik hizmetler sınıflanma ge
çirilerek ayırım yapıldığı iddiasına ilişkin Türküye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/2217) (Başkanlığa geliş 'tarihi : 9.6.1987) 

2. — Edirne MiietvekiM Türkân Turgut Arıkan' 
m, Türkiye Büyük Mıillet Meclisli Matbaasında Baş
kanlık Divanının bir üyesi için çok sayıda resimli bay
ram tebriki basıldığı iddiasına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet MedM Başkanından yazılı soru önergesi 
<7/2218) (Başkanlığa geiliiş tarihi .:' 24.7.1987) 

3. — Hatay Miilletvekili Mustafa Murat Sökmenr 
oğlu'nun, Kocatepe Camilimin açılış törenine ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2219) 
(Başkanlığa geiş tarihi : 1.9.1987) 

4. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Akde
niz ve Ege bölgelerindeki bazı kasaba ve köylerin te
lle vizyon yayınlarından yeterince yararlamabiflmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Devlet Bakamın
dan yazılı soru önergesi (7/2220) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 2.9.1987) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Sayıştay'dan vize alınmadan memur ataması ya
pılıp yapılmadığına ilişkim Maliye ve' Gümrük Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2221) '(Başkanlığa geliş 
tarihi : 8.9.1987) 

6. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan' 
in, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca 
1987 yılında yapılan harcamalara ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2222) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 8.9.1987) 

7. — Hatay Miilletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, belediyelerce 1987 yılında yapılan harcama
lara ilişkin içişleri Balkanından yazılı soru önergesi 
(7/2223) '(Başkanlığa geliş tarihi : 8.9.1987) 

8. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, 7.9.1987 tarihli televizyon haber bülteninde 
Başbakana ait bir beyanata yer verilmesinin TRT 
Kanununa aykırı olduğu iddiasına ilişkin Başbakan
dan yazılı som önergesi (7/2224) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 8.9.1987) 

9. — Konya Miilletvekili Salim Erel'in, 6 Eylül 
1987 Pazar günü yapılan halkoylaması sonuçlarının 
ne zaman açıklanacağına ilişkim Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/2225) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.9.1987) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — izmir Milletvekili Erdal inönü ve 11 arka

daşının, Güneydoğu olaylarının nedenleri ile boyut
larının tespiti; alınan önlemlerin değerlendirilmesi, 
noksan ve yanlış taraflarının araştırılarak çözüm yol
larının saptanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/64) 
(Başkanlığa geliş tarihli : 10.7.1987) 

2. — Ordu Miilletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
10 arkadaşının, fındık üreticilerinin sorunlarını ve bu 
sorunların çözüm yollarımı tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/65) (Başkanlığa geliş tarihi : 
31.8.1987) 
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3. — Arikara •M'illetvekıilii Sunini Baykal ve 12 ar
kadaşının, Başbakan vö Hükümet tarafından partizan
lık yapıldığı iddiallarını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 ineli, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/66) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1987) 

4, — Ankara Milletvekilli Sunini Baykal ve 12 ar
kadaşının, Başbakan tarafından ülkemizde bölücülü
ğün teşvik ve tahrik edildiği iddialarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 iinoi, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına (ilişiklin önergesi (10/67) (Başkanlığa geliş tari
hi : 4.9,1987) 

•«« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), Cemal özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 
üncü, İçtüzüğün 7 nci maddelerine uygun olarak, 242 
milletvekilli tarafından Başkanlığımıza verilen öner

ge üzerine olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Mil
let Meclisimin 2 nci Birleşimini 'açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 242 ar
kadaşının, Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
18 inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında 
Kanun Teklifini Görüşmek İçin Olağanüstü Toplan
tı Çağrı Önergesi (4/345) 

BAŞKAN — Gündeme, geçiyoruz. 
Gündemimizin «Başkanlığın Genel Genel Kuru

la Sunuşları» kısmında yer alan olağanüstü toplantı 
önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Normal olarak 6 Kasım 1988 tarihinde yapılması 

gereken XVIII inci Dönem Milletvekili Seçiminin 
1 Kasım 1987 tarihinde yapılmasını öngören kanun 
teklifi Başkanlığınıza sunulmuş bulunmaktadır. 

Malumları olduğu üzere seçimlerle ilgili kanunlar
da yer alan bazı sürelere uyma mecburiyeti karşısın
da seçimin <bu yıl içinde yapılabilmesi, ancak kanun 
teklifinde getirilen hükümlerin kanunlaşması ile müm
kündür. 

Bu itibarla, sözkonusu kanun teklifinin bir an ön
ce görüşülüp kanunlaşması gerekmektedir. 

Görüşmeler için TBMM'nin göreve başlayacağı 
15 Eylül 1987 tarihini beklemek, seçimler için gere
ken hazırlıkların yapılabilmesi bakımından önemli 
derecede sıkışıklık yaratacaktır. 

Bu sebeplerle, sözkonusu kanun teklifinin bir an 
önce görüşülmesi için TBMM'nin 9 Eylül Çarşamba 
günü olağanüstü toplantıya çağrılmasını saygıyla arz 
ve teklif ederiz. 

Haydan Özalp 
Niğde 

Mustafa Taşar 
Gaziantep 

Ledin Barlas 
Adana 

Erdal Durukan 
. Adana 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Arif Ağaoğlu 
Adıyaman 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Ahmet Remzi Çerçi 
Adana 

Ahmet Şevket Gedik 
Adana 

Nurettin Yağanoğlu 
Adana 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 
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Abdullah Altıntaş 
Afyon 

Haindi Özsoy 
Afyon 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

İsmet Özarslan 
Amasya 

Vahit Halef oğlu 
Ankara 

Kamil T. Coşkunoğlu 
Ankara 

Osman Işık 
Ankara 

Hazım Kutiay 
Ankara 

M. Sezai Pdkuslu 
Anikara 

ismail Saruhan 
Ankara 

Halil Şıvgın 
Ankara 

»Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Ali Dizdaroğlu 
Antalya 

Kadri Altay 
Antalya 

Ahmet Doğru 
Artvin 

Mehmet Özalp 
Aydın 

ismail Dayı 
Balıikesir 

Şerafettin Toktaş 
Balıkesir 

Recep Kaya 
Biledik 

Raifet İbrabimoğlu 
Bitlis 

Hakkı Artulkarslan 
Bingöl 

Mahmut Sönmez 
Bingöl 

A. Şamil Kazoikoğlu 
Bolu 

Metin Balıbey 
Afyon 

Nihat Türker 
Afyon 

Mehmet Yaşar 
Ağn 

H. Adnan Tutkun 
Amasya 

H. Cahit Aral 
Ankara 

H. Barlas Doğu 
Anikara 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Mehmet! Sağdıç 
Ankara 

Oğan Soysal 
Anikara 

Ali Bozer 
Anikara 

A. Cengiz Dağyar 
Antalya 

Sudi Neş'e Türel 
Antalya 

Hüseyin Şen 
Artvin 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Fenni Isliımyeli 
Balıkesir 

Necat Tunçsiper 
Balıkesir 

Kâmran inan 
Bitlis 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

M. Ali Doğuşlu 
Bingöl 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Kâzım Oksay 
Bolu 

Fuat! öztekin 
Bolu 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

A. Kurtoeba Alptemoçin 
Bursa 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

ismet Tavgaç 
Bursa 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

(Saffet Sakarya 
Çankırı 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Mehmet Besim Göçer 
Çorum 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Özgür Barutçu 
Diyarbakır 

ismail Üğdül 
Edirne 

Naci Taşel 
Elazığ 

Yüdırımı Akbulut 
Erzincan 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Salbahattin Araş 
Erzurum 

M. Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

ismet Oktay, 
Eskişehir 

Hasan Celâl Güzel 
Gaziantep 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Akif Kocaman 
Gümüşhane 

N. Oğuzhara Artuikoğlu 
Burdur 

Sait Ekinci 
Burdur 

ilhan Aşkın 
Bursa 

Kemal tğrek 
- Bursa 

M. Ertuğrul! Ünlü 
Bursa 

Nadir Pazarbaşı 
Çanakkale 

Ahmet Özkan 
Çankırı 

İlker Tuncay 
Çanikını 

İhsan Toımbuş 
Çorum 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

İsmail Şengün 
Denizli 

Cevdet Karakurt 
Diyarbakır 

Mehmet özidbmıir 
Elazığ 

Zelkli Yavuztürk 
Elazığ 

Metin Yaman 
Erzincan 

ilhan Araş 
Erzurum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Cemal Büyükbaş 
Eskişehir 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Burhan Kara 
Giresun 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 
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İbrahim Turan 
Gümüşhane 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Kâmran Karaman 
Hatay 

Metin Ataman 
İsparta 

M Kemal Togay 
İsparta 

İbrahim Aydoğan 
İçel 

Mehmet Kocabaş 
İçel 

B. Sadi Abbasoğlu 
İstanbul 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

İmren Aykut 
İstanbul 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

t. Safa Giray 
İstanbul 

Altan Kavak 
İstanbul 

L. Yeniay Köseoğlu 
İstanbul 

Ali Tanrıyar 
İstanbul 

F. Osman Yöney 
'İstanbul 

Reşit Ülker 
İstanbul 

B. Cahit Gündüz 
İzmir 

Işılay Saygın 
İzmir 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Sabri Araş 
Kars 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Abdurrahıman Demirtaş 
Hatay 

Turgut Özal 
İstanbul 

Hamiti Melek 
Hatay 

F. Mihriban Erden 
İsparta 

İ. Fevzi Yaman 
İsparta 

Hikmet Biçentürk 
İçel 

R. Kâzım Yücelen 
İçel 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

M. Vehbi Dinçerler 
İstanbul 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

R. Ercüment Konuikıman 
İstanbul 

İbrahim Özdemir 
İstanbul 

»M. Tınaz Titiz 
İstanbul 

Hüsnü Doğan 
İstanbul 

1. Kaya Erdem 
İzmir 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Süha Tanık 
İzmir 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

ilhan Aküzüm 
Kars 

Aziz Kaygısız 
Kars 

Sabri Keskin 
Kastamonu 

Saban Küçükoğlu 
Kastamonu 

N. Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

M. Sedat Turan 
Kayseri 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

O. Nuri Akyol 
Kocaeli 

Mustafa Batgün 
Kocaeli 

Kadir Demir 
Konya 

Altınok Esen 
Konya 

Kemal Or 
Konya 

Abdullah Tenekeci 
Konya 

Ahmet Büyükuğur 
Kütahya 

M. Uğur Ener 
Kütahya 

Abdurrahman Kara'a 
Kütahya 

A. İlhami Kösem 
Malatya 

Talat Zengin 
Malatya 

M. Timur Çınar 
Manisa 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Beşir Çelebioğlu 
Mardin 

Yılmaz Erdem 
Mardin 

Ahmet Altıntaş 
Muğla 

'Nazmi Önder 
Muş 

Alî Babaoğlu 
Nevşehir 

E. Bülent Yalçınkaya 
Kastamonu 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Cengiz! Tuncer 
Kayseri 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

A. Halini Araş 
Kocaeli. 

Abdurrahman Bozkır 
Konya . 

Ziya Ercan 
Konya 

Nihat Harmancı 
Konya 

Saffet Sert 
Konya 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Ahmet Ekici 
'Kütahya 

Mustafa Kalemli 
'Kütahya 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

'Fahri Şahin 
Malatya 

İlhan Dinçel 
Malatya 

Mekin Sarıoğlu 
Manisa 

Münir Fuat Yazıcı 
Manisa 

Mehmet! Nejat Eldem 
Mardin 

M. Umur Akarca 
Muğla 

Alaattin Fırat 
Muş 

Atilla Sın 
Muş 

Farufc Dirik 
Nevşehir 
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(H. Turan öztürk 
(Nevşehir, 

Birsel Sönmez 
ıNıiğde. 

1. Nuri Topkaya 
Ordu 

A. Şevket Bilgin 
Rlize 

A. Mesut Yılmaz 
Rizö 

Mustalfatf Kılıçaslan 
Sakarya 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

M. Muhlis Arıkan 
Samsun 

Beratı Erdoğan 
Samsun 

Aydım Baran 
SürtS 

Rıza Tekin 
Sifirt} 

Yılmaz Altuğ 
iSivas 

A. Riifıkı Atasever 
Tekirdağ 

Metin Gürdere 
Tokat 

Talat Sargın 
Tokat 

Eyüp Aşılki 
Trabzon 

Mustafa Demir 
Şanlıurfa 

Bahri Karakeçili 
ıŞanlıurfa 

Mümtaz Güler 
Uşak 

H. Aydın Arvasi 
Van 

Lutf uiah Kayalar 
Yozgat 

Veysel) Atasoy 
Zonguldak 

Şükrü Yüzbaşıoğiu 
Afyon 

Akın Gönen 
iNiğde 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Şükrü Yürür 
(Ordu 

Turgut Kunter 
Rize 

Nihat Akpalk 
Sakarya 

Mümtaz! Özkök 
Sakarya 

İlyas Aktaş 
Samsun 

Mehmet Aydın 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Naci Mimaroğlu 
Siirt 

Hilmi Biçer 
Sinop 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

Ahmet Karaevli 
Tekirdağ 

Selim Koçaker 
Tokat 

M. Zeki Uzun 
Tokat 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Osman Doğan 
Şanlıurfa 

A. İBülent öncel 
Şanlıurfa 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Mehmet Bağçeci 
Yozgat 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Rıza Öner Çakan 
Zonguldak 

Onura! Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Fatma Rezan Şahintoaya 
Ankara 

BAŞKAN — Anayasanın 93 üncü ve İçtüzüğün 
7 noi maddelerine uygun olarak verilen bu önerge 
uyarınca görüşülmesi gereiken, Niğde Milletvekili 
Haydar Özalp ve 7 Arkadaşının, Seçimlerle llgil 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye 
Büyük Mtiılet Meclisinin 18 inci Dönem Milletve
kili Genel Seçimi Halklkmda Kanun Teklifi henüz 
komisyonda görüşülmediğinden, Genel Kurulda he
men ele alınması ve görüşülmesi mümkün değildir. 

B) ÖNERİLER : 

a) Siyasî Parti Grubu Önerileri 
1. — Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişik

lik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
18 inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında 
Kanun Teklifinin Anayasa Komisyonunda, 48 saat 
geçmeden görüşülmesine ve Genel Kurulun çalışma 
gün ve saatlerine ilişkin Anavatan Partisi Grubu 
önerileri 

BAŞKAN — Bu konuda, Anavatan Partisi Gru
bunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş 
önerisi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
8 Eylül 1987 Salı günü yapılan Danışma Kurulu 

toplantısında siyasî parti grupları arasında oybirliği 
sağlanamadığından, grubumuzun 'aşağıdaki önerlileri-
nıi'. İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Ku
rulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Haydar Özalp 
Grup Başkan vekili 

öneriler : 
1. Olağanüstü toplantı ıkonusu, Seçimlerle İlgili 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türlkiye 
Büyük Millet Meclislinin XVIII inci Dönem Millet
vekili Genel Seçkini Hattında Kamın Teklifinin, Baş-
Ikaniılkça havale' edıildiği Anayasa Komisyonunda İç
tüzüğün 37 noi maddesine göre 48 saat geçmeden 
görüşmelerine başlanması önerilmiştir. 

2. Kanun teklliifıinlkı Anayasa Komisyonunda gö
rüşülmesine imkân sağlamak amacıyla Genel Kurul 
çalışmalarına saat 21.00'e kadar ara verilmesi; bu 
saate kadar komisyon raporunun yetişmemesi halin
de Başkanlıkça tekrar ara verilmesi; kanun teklifinin 48 
saat beklenmeden gündeme alınarak görüşmelerine 
başlanması ve bitimline Ikadar sürdürülmesi; görüş
meler aynı gün tamamlanamadığı takdirde ertesi gü-

I nüde devam edilerek bitirilmesi önerilmiştir. 
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IV. — USUL HAKK 

1. — ANAP Grubu önerisinin 1 inci maddesi
nin, İçtüzüğün 37 nci maddesi 2 nci fıkrası muvace
hesinde oylanıp oylanamayacağı hakkında 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 64 
üncü maddesine göre usul tartışması açıyorum. İki 
lehte ve İki .aleyhte olmak üzere söz vereceğim. 

•Lehte ve aleyhte söz isteyenleri tespit ediyorum, 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Aleyhte... 

BAŞKAN — Sayın Tutum Aleyhte. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Aleyhte.... 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — 

Aleyhte... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim ben aşağıdan vaki taleplere 

göre sırayı kaydettim, sırayı okuyacağım. Sayın 
Çorapçıoğlu... (DYP sıralarından gürültüler) Bir da
kika efendim, bir dakika. 

Lehte, Sayın Bozkurt. 
Başka?... Sayın Tombuş. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Görmediniz ki burayı Sayın Başkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne') — Ni

ye bizim hakikimizi yiyorsunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz Sayın Tutum' 
un ismini kaydederken, Sayın Bayezit hemen arka
sından beyanda bulundular ve ondan sonra... (DYP 
ısıralarmdan gürültüler) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Hayır, hayır! 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Çorapçıoğlu 
lehline feragat mı ediyorsunuz? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, ben, Doğru Yal Partisindeki talep eden 
aıükıadaşım lehline feragat ediyorum, sıramı ona ve
riyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Buyursunlar Sayın Tutum. (SHP sıralarından al

kışlar) 
Sayın Tutum, süreniz 10 dakikadır efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Ses düzeni çalış

mıyor Sayın Başkan. 
'BAŞKAN — Efendim-, ses düzeni yeni yapıldı. 

Tabiatıyla benim elimde olan bir hadise değil. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

INDA GOÜŞMELER 

1 TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Bü-
ftüm yaz oturdular, çalışıp yapmadılar. 

BAŞKAN — Daha deneme safhasındadır, hata
lar olduğu takdirde tabiatıyla düzeltilecektir. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer mıiMetvelkilleri; 17 noi Dönem 5 inci Ya
sama Yılma girerken, geçen dört yasıama yılında sik-

I ça karşılaştığımız hukuku zorlayan, müesses, yerle-
I şik parlamento düzenini altüst eden, aceleci, sel 
I önünden kütük kapmak isteyen tavırlarla, yine bir 

emrivakiyle karşılaşmış bulunuyoruz. 
I Tartışmak durumunda kaldığımız sorun nedir? 
I Hepiniz dinlediniz, Sayın Anavatan Partisine' mensup 

milletvekilleri, Büyük Millet Meclisini olağanüstü 
I toplantıya çağırdılar ve bu toplantının konusu da 
I bir kanun teklifidir. Biz, Meclisin tatile sokulrna-
I smdan önce, referandumdan sonra Yüce Meclisin 
I toplantıya çağrılmasını istediğimizde, Sayın Ana-
I vatan Partisi yetkilileri, 15 Eylülde toplanmanın da-
I ha uygun olacağını belirttiler ve bunda İsrar ettiler. 
I Şimdi, bizim 8 Eylül çağrımızın yenine, gördüğünüz 
J gibi olağanüstü bir toplantıyla tekrar, bu Yüce Mec-
I i s çatısı altında arlkadaşlarımızı topladılar. Neden, 
I 1 Eylül toplantısında 15 Eylül kararı alındı, arada 

ne oldu da bu olağanüstü toplantıya gerek duyul-
I du? Bizim tespit ettiğimiz gerçek şudur: Nedense, 
I Türkiye'nin en önemli sorunlarını hep olağanüstü 
I koşullarda, aceleye getirilerek çözüme bağlama has-
I talığına tutulmuş bir iktidarla karşı karşıyayız. Ne

den böyle? Bunu kendileri açıklayacaklar. 
I Hatırlayacaksınız, ara seçimlerde de böyle olağan-
I üstü toplantıya çağırmıştınız. Bu toplantıda, niçin 
I bu olağanüstü toplantıyı istiyor VJ aceleye getiriyor-
I sunuz diye sorduğumuzda, Anavatan Partisi sözcüsü-
I nün verdiği cevabı aynen okuyorum: «Olağanüstü 
I toplantılarda zaman, her zamankinden daha önem-
I İlidir. Bu bakımdan 48 saat beklemenin gereği olma-
I dığı kanısındayız ve verilen önergeyi tamamen des-
I teklemekteyiz.» 

I Şimdi, yine olağanüstü koşullarda bir toplantı 
I yapılıyor. Burada bizi ilgilendiren yön, olağanüstü 
I toplantı değil. Olağanüstü toplantı yapılabilir, se-
I çimler yenilenebilir, erkene alınabilir, iktidar parti-
I isinin çoğunluğunun seçim tarihini belirleme konusun-
I da bir imtiyazı vardır; bunlar doğrudur, ama seçim 
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yapılmak kaydıyla millî iradenin tecellisini sakatla
yacak, mevcut hukukî düzenli zorlayacak, seçimi se
çim olmaktan çıkaracak birtakım hukukî kalıplarla 
Yüce Meclisi böyle bir karara sürüklemenin vebali
ni asla taşıyamayız. (SHP ve DYP sıralarından alkış
lar) Onun içlin uyarıyoruz. 

Şimdi, Anayasa açısından önemli bir noktayı ha
tırlatacağım, Neyi tartışıyoruz? Bir kanun teklifini 
Oysa burada karar vermemiz gereken konu şudur: 
Anavatan Partisi çoğunluğu seçimlerin öne alınma
sını istemektedir. Bunu bir kararla Yüce Meclise 
sunmalı idi, Yüce Meclis evvela bu kararı alacak, 
ondan sonra bu karar doğrultusunda yapılacak se
çimlerde bir düzenlemeye ihtiyaç var ise, o düzen
lemeyi önümüze getirecekti. Neden, Büyük Millet 
Meclisi, Anayasanın açıkça belirttiği gibi bir karar
la bu işlemin yapilmasını öngörmektedir? Bunun ne
denlini, bundan önceki ara seçimler vesilesiyle ya
pılan . müzakerelerde Vural Arıkan arkadaş'imız 
uzun uzun anlattılar; çoğunuzun anliamadığından 
eminim; ama çok açık bir şekilde anlattılar, bir de
fa daha tekrarlıyorum: 

Seçim kararı, Büyük Millet Meclislinin bir kara
rıdır. Bu karar, bir defa verilip hüküm icra edecek 
olan karardır, yasalar ise kalıcıdır. Yasalların tabi 
olduğu denetim mekanizması farklıdır, Eğer bir se
çim tarihini yasa ile saptar, çeşitli hükümleriyle ma
lul olan bir kanun çıkarır ve o kanun Anayasa Mah
kemesince liıptal edilirse, elbette ki ortaya siyasî yön
den gölge düşmüş bir seçimi yapmış olursunuz; bu
nun riski vardır. Onun için, Büyük Millet Meclisi
nin kararıyla lalınmış olan bir seçim tarihini hiçbir 
organ değiştiremez; o tür bir yargı denetimine de 
tabi değildir. 

Şimdi, bu argümana karşı, Anavatan Partisinden 
(arkadaşlarımız, Anayasa Mahkemesi iptal etse' dahi 
verilen kararların makablime şamil olmayacağını söy
lemek suretiyle savunma yapmak istedi. Biz konu
yu hukuk açısından değil, siyaset açısından tartışı
yoruz. Siyasî yönden şaibeli hale gelmiş olan bir se
çim vebalini yeni toplanacak olan Meclis hazmede
mez. Bu tür sakatlıklar yapmayalım. Evvela, bekle
tici ön mesele olarak burada bir kararla mı, yok
sa bir kanunla mı bu konuyu yapacağımızı kararlaş
tırmamız lazım. Bu nedenle, evvela, burada Sayın 
Anavatan Partisinin listeminıdeki iki noktaya değinme
den bu hususun karara bağlanmasıını arz ve talep edi
yoruz. 

ikinci nokta: 48 saat beklemeden, Anayasa Ko
misyonunda bu me'selenim görüşülmesi istenmektedir. 
Neden? Nedeni nedir? Neden iki gün tartışmasın 
bu Meclis, neden mesaî yapmasın? Çünkü, evvela 
1 Kasıımda ben bu İşi yapacağım diye bir model 
çıkartıyorsunuz, hukuk buna uysun diyorsunuz; ol
maz öyle şey... (ANAP sıralarından gürültüler) Hu
kukun beli kuralları vardır, siyasetin yerleşmiş bazı 
kuralları vardır, bu kurallar keyfî bir şekilde değiş
tirilemez. 

Üstüne üstlük, bakınız şunu söylüyorsunuz: Siz 
seçim mevzuatında en az beş kez değişiklik yaptı
nız. Üç yasa hakkında Anayasa Mahkemesine baş
vurduk; çok önemli noktalarda, Anayasa Mahkeme
sine iddialar götürdük. Nedir bunlar? Hatırlayacak
sınız, zorunlu kontenjandan; siyasî partilerin seçime 
girme koşulları arasında aranan koşullarda teşkilat
lanma zorunluluğu açısından; seçim barajı konusun
da; isiyasî yasakların iktidar lehine hafifletilmesi 
konusunda; hatta Hazine yardımının eşitlik ilkesine 
aykırı •hiçimde dağıtılması konusu dahil çok önemli 
konularda yargı organına başvurmuş bulunuyoruz. 
Bunlarım içerisinden bir tanesinin dahi iptal edilme
si, yapılan seçimleri elbette iki siyasî yönden şaibeli 
ihale getirir; bu son derece risklidir. 

Biz bunu demiyoruz, oturalım elimizi kolumuzu 
bağlayıp Anyasa Mahkemesi kararlarını bekleyelim 
demiyoruz. İddia ettiğimiz, seçimin dürüstlük, ser
bestlik, halklkaniye't ölçüleni içinde yapılmasının sağ
lanmasıdır. Bunu sağlamayan bir seçim, «erken se
çim» deyin, üzerine hangi etiketi yapıştırırsanız ya
pıştırın asla bir seçim niteliğine kavuşamaz, bizim 
endişemiz ıbudur. (SHP sıralarından alkışlar) 

Gelin, beraber, seçkni seçim yapalım; lütfen, bu
nu bir siyasî polemik olmaktan çıkarakm birlikte. 
Şu getirdiğiniz hükümler, emin olunuz iptale de 
(mahkûmdur, siyasî geleneğimize de aykırıdır, yerle
şik, bugüne kadar uygulanmış, denenmiş olan siyasî 
standartlara da aykırıdır. Efendini, ben 1 Kasıma 
yetiştireceğim düşüncesiyle «Şunları kısaltırım, şun
ları ilave ederim, şunları uygulamam» diyerek, kar
man çorman bir kanun teklifini bize görüştürtme-
yin. Geliiın, siyasî partiler arasında seçim komitesi 
oluşturalım, partllerarası diyalog komitesi oluştura
lım ve meseleyi balledelıiım; ama, seçim yapalım, se
çim... 

Seçim istiyoruz... 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Erken seçim iste

miyor musunuz? 
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BAŞKAN — Lütfen efendiım, lütfen... 
CAHÎT TUTUM (Devamla) — Biz erken seçi

mli de istiyoruz. Tarih önemli değildir. Önemli olan, 
seçimi seçim şeklinde yapmaktır. Yoksa, şu tarihte 
olması, bu tarihte olması hiç önemli değildir. Biz, 
siyasî standartların uygulanmasını işitiyoruz. 

Son bir noktaya temas etmek istiyorum Sayın 
Başkamıım. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Erken seçim mi?... 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, lütfen efendim, lüt
fen... (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Atın dışarı Sayın Başkan. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Aday gösterecek onları, aday. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Devam edin efendiım. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Değerii üyeler, 

komisyon henüz mesaiye başlamamıştır. Neden baş
lamamıştır? Bu belididir; tatildeyiz çünkü. Tatil şu 
anda sona erimiştir. Şu anda tatilin sona erdiğini, 
oturumun başında, «Çoğunluğumuz vardır» diyerek 
Sayım Başkan belirttiler., 

Şimdi, komisyonun gündemine havale edilmiş 
bir kanun teklifi vardır. Bu teklif görüşülecektir; 
ancak, muhtemel birtakım* gelişmelere bakarak, 
«Komisyon, raporunu saat 21.00'e kadar yetiiştirir-
se, bu saatten sonra saat 24.00'e kadar aralıksız ola
rak görüşelim ve bitirelim. Eğer, komisyon raporu
mu saat 21,00'e kadar yetiştiremezse, tekrar ara ve
relim (Ne kadar ara verecek? Belli değil; keyfî) bek
leyelim, Yüce Meclis beklesin, rapor gelirse, saaıt 
24,00'e kadar çalışalım; ondan sonra süre yetmezse 
ve bugünkü çalışmalar perşembe gününe sarkarsa, 
yine, o gün de çalışalım. Arkadaşlarım, bu şekilde 
şarta muallak kararlar almayalım, komisyon çalış
sın ve getirsin bakalım önümüze neyi getiriyor, on
dan sonra çalışmak gerekiyorsa sürekli olarak çalı
şırız. 

«Biz çalışmaktan kaçmayız» diyen sizler değil 
miydiniz? Çalışalım; nedir bu acelecilik, bu aceleci
liği yapanken niye bu kadar hukuk hataları 'işliyor • 
sunuz? 

Sayın Başkanım, bu nedenle, Anavatan Partisinin 
istemimin şu anda oylama konusu olmayacağını dü
şünüyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP, DSP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, söz hakkımı Sayın Vural Arıkan'a dev
rediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Çorapçıoğlu, söz 
sırasını Sayım Vural Arıkan'a devretmişlerdir. Bu 
itibarla Sayın Vural Arıkan'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Arıkan. (DYP sıralarımdan alkış
lar) 

VURAL ARIKAN (izmir) — Sayım Başkan, 
değerli milletvekilleri; hükümet olsun, Meclis Baş
kanlık Divanı olsun, milletvekilleri olsun, kim olur
sa olsum, eğer, demokrasiyi sadece yazılı hukuk içe
risinde görüyorsak yanılıyoruz demektir. Demokrasi
nin birtakım evrensel kuralları vardır, özgürlükçü 
Batı demokrasilerimde görüldüğü gibi. 

Burada, önce Başkanlık Divanı hatalıdır. Sayın 
Tutum, bu konunun Anayasaya aykırılığını, bana 
atıf yapmak suretiyle belirtti; fakat ben, ş'imdi bir 
de İçtüzüğüm yürürlükte bulunan 93 üncü maddesimi 
sizlere okuyacağım: 

«Seçimlerin yenilenmesine dair önergeler, Ana
yasa Komisyonunda görüşülür ve Anayasa Komisyo
nu raporu Genel Kurulda gündemdeki bütün konu
lardan önce görüşüldükten sonra açık oya sunulur.» 

Seçimlerin yenilenmesi nasıl yapılıyormuş? Demek 
ki, kanunla değil, önerge ile yapılıyormuş. İşte, Baş
kanlık Divanının, ilk önce nazara alması lazım ge
len hususlardan birini atlamış olmasını, 18 inci 
Döneme girerken, esefle karşılıyorum. (DYP sırala
rından alkışlar) 

Niye yasal yola müracaat ediyorlar; onun içeri
ğine baktığınız zaman görüyorsunuz. Sayın hükümet 
başkanının yapısı şu: «Demokrasi, benim için, sa
dece sandık başına gidip oy vermekten ibarettir.» 

Hayır Sayın Başbakan; seçme ve seçilebilme hak
kının demokratik ilkeleri, öteden beri münakaşa edil
miştir. Nihayet, demokratik sınırlamalar da demok
ratik amaçlara uygum olarak tanınmıştır. 

Bakınız, Ankara Hukuk Fakültesinden, bir do
çent kitabımda, bu konuda aynen şunu yazar: «Eğer, 
demokrasiyi sadece sandığa gidip oy kullanma şek
linde mütalaa ederseniz, o zaman, Doğu bloku ülke
lerimin gerçekçi demokrat olmaları lazım gelir; çün
kü, en yüksek katılma onlarda vardır.» (ANAP sı
ralarımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Binaenaleyh, 

siz, gerçekçi demoikrasiyi, eğer, oy kullanmadan öte, 
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baskı ve korkudan arınmış hür iradenin serbestçe ve 
dürüstçe sandıktan çıkması ile mümkün olabileceği
ne inanmazsanız, ülkeyi büyük açmazlara götürür
sünüz; ayrıca, yeni seçilecek Meclise de, Meclisin 
meşruiyetine de, - tıpkı bu Meclis için söylendiği 
gibi - gölge düşürürsünüz. 

1983 seçimleri:ne, «Kısıtlı bir seçim oldu» diye 
hücum ediliyordu: Bir; siyasî partiler bakımından 
kısıtlama yapıldı. İki; adayların tespiti bakımından 
kısıtlama yapıldı; ama bugün getirdiğiniz rejim, 
1982 Anayasasından sonra kabul edilmiş bulunan se
çim sisteminden dahi daha dikeldir ve daha geridir. 

1. — Elazığ Milletvekili Nevzat Yağcı'ya uyarma 
cezası verilmesi. 

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

VURAL ARIKAN (Devamla) — Şimdi, henüz 
tabile girmeden bir değişiklik yap tuk; süreleri tespit 
ettik, barajları tespit ettik. Şimdi yenıi bir seçim ya
pılacak, yenilenecek. Peki, kabul; yenileyelim. Ekse
riyetin arkasına sığınmak suretiyle bunu yapabilirsi
niz; hakkınız da, yenilenmesi; lama, diyorsunuz iki, 
«Propaganda sürelerini kısaltalım, seçim süresini kı
saltalım, barajı bir miktar daha yükseltelim.» Ne için 
bir miktar daha yükseltiyorsunuz? Azınlık oylarıyla 
iktidarıa gelme imkânını veriyorsunuz. Bu demokrasi 
değildir;- bu kakograsidıir, kakograst. (DYP, SHP ve 
DSP sıraılarından alkışlar) 

Ben öyle zannediyorum ki, Sayın Cumhurbaşka
nımızla bu Yasa gittiği zaman -demokratik ülkelere ve 
Türkiye'de sağlıklı ve sürekli demokratik sistemin iş
lemesinin koruyucusu olduğuna göre- konuyu ciddi
yetle gözden geçirecektir ve şunu da söylüyorum ki; 
eğer bunda ANAP Grubu ısrar ederse, öyle sanıyo
rum, üç parti seçime girmekten vazgeçecek, sizler bu 
oyunu tek başınıza oynayacaksınız. 

ISaygiar sunarım. (DYP, 'SOP ve DSP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Lehte, Sayın Bozkurt, buyurun. 
(ANAP sıralarından alkışlar, DSP sıralarından, «Yuh» 
sesleri, SOP sıralarından gürültüler) 

(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkiflar) Yani, 
demek listiyorum ki, askerî, yönetim dahi, ANAP hü
kümet başkanından, daha uygar ıbir rejim getirmeye 
çalışmıştır. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıra
larından gürültüler) 

TALAT ZENGİN (Malatya) — O hükümette siz 
de vardınız Sayın Arıkan; üyeydiniz; şahsiyetli olun. 

VURAL ARIKAN {Devamla) — Evet vardım, 
erken gördüm de ayrıldım zaten. Mühim olan, bu
mu görebilme meselesi. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Ayıp, ayıp! 

BAŞKAN — Sayın Nevzat Yağcı-, zatı âlinize 
(ihtar cezası veriyorum. 

BAŞKAN — Efendim, hatip daha kürsüye çık
madan, «yuh» diye ifadede bulunmak çok çirkin 
oluyor. Bu itibarla, arkadaşların sükûnetle dinleme
lerimi rica ediyorum. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — İn aşağı! Ya
zıklar olsun sana. 

BAŞKAN — Oturun dfendim, oturun. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — İn .aşağı!.. 
BAŞKAN — Sayın Günseli Özkaya, Sayın Şe

ref Bozkurt da zatı âliniz gibi bir millet vekillidir; 
dinlemek mecburiyetindesiniz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bayır, o millet
vekili değildir; atın onu dışarı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozkurt. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Onu konuştura-

mazsınız, atın onu dışarı. Onun milletvekilliğinin 
düşmüş olması lazım. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, siz devam edin. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — 84 üncü madde

ye giriyor, milletvekili delgidir, milletvekilliği düş
müştür. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 84 üncü 
madde var... 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin say
gıdeğer üyeleri... (Gürültüler) 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Istan'bul) — Seni bir de 
grup başkanvekili seçmiştik; yazık. 

V. — DİSİPLİN CEZALARI 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam) 
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BAŞKAN — 'Devanı ©din efendim, siz devam 
©din. Sayın Günseli Özkaya, zannediyorum bugün 
konuşmak mecburiyetinde; siz dinlemeyin, devam 
ed'n. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, na
sıl dersimiz, «dinlemeyin» diye? O milıletveıkiMdiır, öbü
rü değildir. 

>H. FEÜRİ ALPASLAN (Ağrı) — Niye bu ka
dar konuşturuyorsunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Niye bu ka

dar konuşturuyorsunuz efendim? 
'BAŞKAN — Lütfen oturun efendim; size çok 

ağır ceza veririm. 
H. FBORİ ALPASLAN (Ağrı) — Ona da ceza 

verin efendim. 

BAŞKAN — Oturun efendim. 
Devam edin efendim. 
(HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, yuh yuh... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bir 

konuşmacının karşısında tepki' gösterebilmek için, 'ön
celikle, onun ne konuştuğunu işitmek ve ondan son
ra 'bir tavır belirlemek gerekir. Arkadaşlarımm daha 
henüz benim neyi söyleyeceğimi, yüce Meclise neyi 
arz edeceğimi tespit etmek lüzumunu duymadan bi
zatihi şahsıma yöneltmiş oldukları harekete, izin ve
riniz, ben "sadece teşekkür ediyorum. (ANAP sırala
rımdan alkışlar; SHP, DYP ve DSP sıralarından gü
rültüler) 

Zaten hu tavrınızla, içinde bulunduğunuz yanlış
lıkların yerui bir örneğini daha sergiliyorsunuz. 
(ANAP sıraliarından «Bravo» sesleri, alkışlar; SHP, 
DYP ve DSP sıraliarından «Yuh» sesleri, gürültüler) 

İSMET TURHANGİL i(M'anisa) — Biraz utan
mak lazım, ahlaksız... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sa
yın Başkan, saygıdeğer millet vekiller i... (SHP, DYP 
ve DSP sıralarından «Yuh» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, devam edin efen
dim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sa
yın Bıaşkan, saygıdeğer milletvekilleri; daha önce sa
yın Başkanlıkça toplantıya çağrılan Danışma Kuru
lunda mutabaikat temin edilememesi üzerine, Anava
tan Partisi Grubunca yüce Başkanlığa sunulan öner
genin aleyhinde konuşan değerli milletvekilleri, bu 
önergenin Anayasaya ve İçtüzüğe uygun olmadığı 
görüşlerinde ısrar ettiler ve -izin verirseniz- bu gö-

| riişleriınıi birkaç ananoktada topladılar. Bu noktaLar-
dan bir tanesi, Meçisin tatilde bulunması nedeniyle 
Genel Kurul toplantısı açılmadan Danışma Kurulu
nun toplantıya çağrılaımayacağıdır. 

Değerli milletvekilleri, hu haklı bir eleştiri de-
I ğildir. Öncelikle ifade etmek isterim, Danışma Kuru

lunun toplantıya çağrılması ve toplanması konusunun 
M'ecJlisin tatilde bulunup bulunmamasıyla uzaktan ya
kından' herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. 

önceki yıllarda, daha henüz Dahilî Nizamname 
yürürlükte iken, o tarihte alelacele verilen bir önerge 
ile... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Niye şive değiş
tirdin? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
İzin veriniz değerli arkadaşım. 

YILMAZ DEMıİR (Bilecik) — Parti değiştirdim 
diye şiveni de değiştirme. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
İzin veriniz. Yani, şu müdahalenizin herhangi bir 
anlam ifade ettiği kanısında mısınız? Huzuru boz-

j maya ne hakkınız var? Burada konuşuyorum ben, 
sükûn dile dinleyin beni. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sen 84 üncü 
madde kapsamına girdin; konuşmaya ne hakkın var? 
Utanmaz herif. 

•BAŞKAN — Lütfen, Sayın Demir, rica ediyo
rum efendim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Lütfen, Sayın 
Başkan; kaçıncı sıraya koydunuz, onu açıklayın, on
dan sonra konuşun. 

ıBAŞKAN — Lütfen efendim... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 

I Değerli arkadaşım, ben sizin gibi çanta atan bir mil
letvekili değilim; siz ancak, kendinize yakışan davra
nışı yeniden sergilemeye devam ©diyorsunuz. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın hatip, devam edin efendim; 
Sayın Demir'i konuşmadan alıkoyamıam, siz devam 
edin. (SHP sıralarından gürültüler) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Tutar yakasından 
indiririm. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, gerçekten, biraz evvel de ifa
de ettiğim gibi, Danışma Kumlu yeni bir kuruldur 

I hizim parlamento tarihimizde. Daha evvel, Dahilî 
Nizamname yürürlükte iken, yüce Mecliste, Genel 
Kurulda görüşülmekte olan gündem, aniden verilen 

I bir değişiklik önergesiyle değiştirebilmekte ve gün-
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deme ıaniden getirilebilen bit konu karşısında, siy asî t 
parti grupları önceden Ihıazıdianma Arnikamı bulama
dan müzakereye Ikatıllımaik mecburiyeti altında kalır
lardı, 

'Bu sakıncamın giderıilmesıi, bu suretle ortaya çıkan 
karışıklığım dızale olunması amacıyla özellikle Fransız 
Parlamentosunda uygulanan ve Fransızların «Con-
îerence de iPresident» diye kimlemdiırdikled bu or
ganın yaradı bıir organ olduğu tespit edil'mıiş ve bi
zim parlamentomuzda da, İhalem tatbik edilmekte 
olan İçtüzüğe dercedilmeık, getirilmek suretiyle lihdas 
edilmiştir. 

(Değerli mılielfivdkiiıeni, Danışma Kurulu, lytaisıaı-
ma fıoınlksiyionui icra, eden 'bir organ değildir 'bizati
hi 'aldıınldan da lanlliajşıllaiaaığı üzere, öm|ciedıan maıber tvar-
me, çalıişimıa Ibdiçiiırriilnıi dülzleınjlelm©, paırltlillıeır aınaisıınlda 
lüsltiışartade Ibuılunalbilllmfâ ive orltiajk frlkdlr loluışltuırımar ama-
cıiyHaj Ikurullmıuiş Iblir omganldır,. Bu faalilydtıllerim dişim Itoa-
'biıajtı ıglereği, ırılüzalkerldye, yamli Geneli Kurul ıüopliaın-' 
tıısımıa telkaiddülm fâden Ibiır dtönıdmıde, (anld'aırij dalha ömı-
oetki 'biır dönemide lyapılllmasii geıılktiiıği ,d!e dişlin ıtajbiıaltı 
gereğidir ve kuişlkuısuıziduır. Nlilt'elk'irn, ibilzitm çalışımla 
tiönemlilmliz dçıeriisdmlde ımüteafddl.'lt Idldfalaır Ibu yıoiîla, <gıiı-
dlmliş, ylüloe Meclis Italtillde Ülkeni olağamıüsitü toplan
tılarda vidya tatili 'talkip ©dan olağanı fopUaıntılajrlda 
Geneli Kuruillun Itoplıanltıısııınıaj Itelfcalddülm ©dlan Iblir ıdiö-
memide . Danıişimıa; Kuruilu itoplanlmıiş, Ikararıını aillmıiş 
ive Genıel Kumulun b%lsıiln(e aırz eltmıilşltlir. Haltta yajkıın 
'biır örnıelk arız cldöyliim; 1 Eyülde lAmıaıyalsıa Igeırıeğüi yü
ce Mıadliilslin kenldlUiiğündıen ıttopüanidığıını ive ıbu sieıne 
İde öıyle lolldiuğ-unju ıhepûmıllz 'biliriz. Bu sene 'tatilde bu
lunan. 'Mleclİsün 1 Eylülde toplaınmasımldam eivivet, 
lyanii Mieclllis Ihıenüız italtlillldıe diken Dtaraşlmaı Kurulu top1-
tlaprniiş, ımulta|balka!tia vaırımıış ve allldığı kararı, taiv-
isllyıe Ikaraırıinjı •yüde Genel Korulun loınıaiynnıaj aırz dt-
tmûşifcir. 

(M. TURAN BAYİEZJİT (Kajhı^anîmıaralş) — 
Tabiî lodam ıo. 

ONURIAL ŞEREF BDZKUIRT (Obuamla) — 
ıBinıalenajleylh, .aJle)ylh!to Ikomulşam a|rlka)dagforııtaılzıın did-
Idia ©ttükleri glifeii, Danışma ıKıurulİuıruun ıtaüide top-
Hanmıasııinıım mülmlkün> lodlmadığı ıgötiüşjü tavada kalıaın 
ive lhıa|klsız 'biır dleışltidıdan başlka; Ibiır aralaim lilfajde öt
meyen 'bir 'iddia (olmalktaldır. 

CAHİT TUTUM (ıBallılkösilır) — Sayın IBcökurlt, 
ıbiz onu .slöıyfamlddffic alma, 

ONURAL ŞEREF BOZKÖRT (Davamla) — 
iSölylleiyeınlllerla ısözliüm dfienldilm. 
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D'eğarlıi mxilıMvdkilIari, Danıişımıa Kurulunum faa-
iydieriiın|i ,herJimiiz çoğu köz yajşadılk. Danışımıa Ku
ruluma )ka)tılan siyasî paırtfli ıtetmlsıMleni arasımda mu-
ıtaibalkalt terdim ledillm'elrnidsıi talinde, ytim© İçtüzüğü-; 
müiaüım 19 uınıcu mraidddsd uyapıınpa, ıs!ilya|sî parıta grıulp-
Haınıri)da)n hlartangli IbMsii, Ikenidi ömieriisiınıi Başkanlığa 
takdim ödliıp Genel Kurulun tasıvilbilnıe, onıa(yıına isıuın-
ma liımlkâınıına salhilpltir. Benıu. il 9 yn|cu maidde geneğıi 
ıhepilmliz ıblilyonuız. Şiimldi ıyapııla|n lâaı ibuduır,. Damıışma 
Kuruilu Itioıpllanmıışltıır, Oanaşima Kurulu taplıaınltısım|da 
isliyasî paırfti ıgrupflıajrı iarasıınida ımütalbalkat tettndn ledüllle-
m'ömlilşiüir ve Anavaltan Parttisi Grubu siızin huzuırur 
ımuza, biraz evveli ıgdtliırılilp olkıuınan ön|er|@eyi takdlilm 
dtimıilşlliilr. 

(USKE'NİDHR OEMAP EGE ıflAydıın) — Haılkçı 
Parltliıniiln niiıye dağildığı ş'ilmıdli aınılaişıHııyor. 

ONlURlAL ŞEREF IBOZKURT (Devamla) — 
iBinaenailelylh, Anıava|tanj 'Parlliisii Grulbunun ömlenilslin'dle 
ne tçitlüziüğe, ne amayasaiya hertıaıngıi ıbiîr aiylkırilıfk Idu-
ırumu ısıöz Ikomusu değildir. 

IMUISTAFA MURAT SOKIMENOĞLU (BDatajy) 
—' Sem Ihulkulklculsıum, lajyııp sama. 

IBAŞKıAN — Ama, ısıizin aşağıdainı ıslöz atmanız 
da a|ynı dlerteöelde g'İbi ıgellliiyor ibaına. 

ONURJAL ŞEREF BOZKURT (Devaimla) — 
Ben, ısliızlin io ifialdenliae oelvap verme ıgıeneğünıi ıduiymu-
yo'rıuım. Kem ısıölz sajhlÜbânia ait'tir deırlletr, Ihıerkes oma 
göre tavrını belirlesin. (ANAP sıralarından «Bravo» 
'sıasffiarıi, alkımlar) 

DeğerJıi larlkaldaişlarum, dlieşltini Ikbnusu lyaipian Ihu-
ısıuısılardajn 'bir tanesli ide IMıecllls Genıel Kurul veıya 
Ikomlisiyomunuın ıgün|delml;ir:-|de bulunmaıya|n ıbiır klomıu-
ıda Daınıişmıa, Kıurullunun moplamitıiya çaığnllalmaıyacağiı 
ya ida 'toıplamıaımaıyac^ğiı merlkezimdeldi'lr. 

Oağerfıi larlkadaişlarımı, mantılksall olanalk, 'yüce 
Mıeldıisıinj ıtloıpHan/tuyıa, çağmllm;a|sımın, lyapi Ibu oHajgaın-
füıstü ıtopi'antımıın telk ve mıümlhıaisıır Ibtiır meldeni varıdiıır, 
«ilkem seçim konusu, baişlkacaj Iblir isiöbep >de ıbuılun-
mıalma)ktald!ıır. Bu Idurtuim, öüımllıe allemae malum bliır 
ıduruımlduır. Bsıaisön, ajksıinıi d'üşüınisıelk, yanli komu Ge
mdi Kuırul vıetya; kolrnlisıyon ıgündlemıiınıdle da(ha idvvefce 
ibu'lunisıajydı, 'böyle biır Danıişma Kurulu ıtioiplamlbusma 
genelk ıkafllmaızldı; 'veya Danıişma Kulruılurîpn; ihiir talv-
ısi)ye Ikajrajrı, 48 sajalt ıbdkleme tonu^su dnşımdaj ©enelklıi 
olimaızldb 

IDeğerHi m'illıdtvdkilllleri, Ihajdilsıeimıiızde de, toplamtı-
(ya ıtalkadldülm ddan ıbir tarühlte Damıışma Kuruilu fiop-
laritııya çağnUmadan ıewel «ylüfcıa ıMiecfe ©rlken ısdçı.lm 
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geıldkçelsliyle toplaınlCıya; çağrıflınnş ive boplan|fcıı tonlu
sunun bu oOlduğu da açılkça, ifade edilmiş olduğuna 
göne, ıbiu dıeştöMnliırı de ihalksızıltğı kendiliğinden or
taya) çılkımalkıtajdır. 

(Dajmışlmıa (Kurulumlda ımuıtalbalkaıt teımim edCILeıme-
mıiı̂ tlir. Içtlüaüjğlün 19 uncu maddieislinün, ilkiınfcıi foendi 
gereğince, (konunun, Iklolmüsyonldia, 48 saat ışairitı ıaıra|n» 
tmalksızın ımüısltoaloelıan görüşüfcıeisli ıkonuısunda, AlNIAlP 
Gnulbu öniergesıinli talkdıifm eltimiiişltülr. ıBu, Anayaısıa|ya, 
ve 'İçtüzüğe olduğu <kaldar Itoaımlüle ide uiygun toıir baj-
neikelt ifcanzıJdiir. 

iBinafz övivel, Sayım Tutu/m ıkoınıuşmalıaırınida,, Mıec-
lîsiın çalıişmaisıı şu anıda 'başla|mıııştır gibi ıhiır liıdldiayı, 
ikenldi lidldlilallaırıınaı mesnet yapmalk dısltemlştliir. Değeri 
arikaldalşlaınım, talüiıldıe 'bulunan yüce Meclis oHıağan 
lolaırıajk Itloplanafcağt ya da olağaınüsltü oflamak toplainı-
tu(yıa 'd'alvtat edildiği günün sabahı mesajlıye (başlLaır. 
Saibalh saat 09.00'da mesai başlamakla yüce Mec-
Jııs saibalh sağalt Û9.C0Ma|n itibaren artık fcajtiiıllden çık-
ırruıştır, 

CAHİT TUTUİM ı(Balıkesir) — Nerede yazıyor o?. 
DNURİAL ŞBREF BOZKURT (Devamla) — 

Saldebe lylütae MiedıMn odlganlannldan bir ' tanesi ve 
tajbiiatıiyia ien 'büyüğü olan yüce Gönıel Kufrulun, top
lantısı îçtiüızüMe alınnuiş karar gereği ısaJdıece 15.00.1te 
balşlayajcalk Hr toplantıdır. 

İM. TURAıN B A I Y B Z J T ,(Kalhraımıantmara§) — 
/Öbür organlar zaten çalışıyor. 

IBAŞKAN — Devam ddliınıiız eifmdilm, «iız devam 
ledinfe 

ONURSAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Saiyıın Bayetziit ıbanıi teyit ıbuıyunuıyıorllair, sagoiisum;lar, 
«ölbür organları zaten çalışıyorlar» diyorlar. 

ıŞilmd'i ıbalkıın, sıüz 'de teyit 'buyurdunuz... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

KolmııTsiylon değil, sekreterlik veisafLra 

DNURAL ŞEREF BOZKURT (Oövalmila) — 
Öbür Organları 'bulyurlduinıuız; 0'bür, organlarımdan !ko-
m'isiyonu naısnıl alyrı tultoaırlsMMiz? 

İM. TURAJN BAYEZİT (Kajhiramanimaraş) — De-
ımolkrasliıyi çajbulk unjuıtaıuişsuınpz ıSaiyıan IBozlkurlt. 

ONURlAflL ŞEREF BOZKURT (Davamla) — 
Gerçekten, Ihadilsiemiiizde olagaınlüsltü toplantıya konu 
teşkil dden erlken ısieçiım Ikıoınuisu, Meclis tatile ıg'ır-
ımeden evvel Gen'el Kurul günldıam'iınde Ibulunisa liidi 
"Veya komıilsiyonuını gümdlamlinldle yer ataydı, yüce 
komisyon "saibalh saıa|t 09.001da toplanıp, konuyu 
tezekkür düme (imkânına sahip olacaktı. Toplanıma-

j ması, salbajh saialt Û9,QCfda meisaiinıiın açılmalmiış ol-
I fma|9in|dan değil, ama 48 saat şaırltınoın ıbdklenmeısıi ge-
j rdk'tliğiı^in ıbtir zloruınılu ısionucu ıoiLma)k/taldır. 
I • (Değanli ımıilltelflvıe/klterli, topllanıalk gerelkiırlse, ıbu-
1 gün 'Meclisin sa/aıt ıl5.O0Hte ItaitılHMın ıbiıfifiiğiiı 'iddiası Me 

ona dayalı ıollara|k aiksi görlülşte odan arlkaidaşilaınimııı-i 
izin liarli siüırldüğü ilddliaflajr ıtiüımıülylle Ihavalda ıkailmalk-
ıtajdır. 

Değerli nıilletivelk'ileıiii, islözılerlilmıi ıtıopla|ma|k iistıi-
lyorum. tfadöm'dan anflıaşıHaoaığı üzere, biır ısiiyaisî po-i 
lemıiğe giırtaıelk liısteimıedilm. Eğer, arikaldaişjlanmın lyap-
ıtığı gjiibi, ıbiır siyasî polleımıJk iklonıusu yapacalk olur-

I sam, buıraıda, deriim Ikıi, 'bani ısıürelkli, aıylandır, yıl
lardır «JErken seçim» diyordunuz, «Yasaksız ve ya-
ısalMıisuz Türlkliıye» ıd'ilyorldynuiz, «Erlken ıseiçiiım» (dlüyor-
dunuız, ıhaltta 'bir Ikuısmınıız da çıikııp !di)yordunuz İki, 

j «Seçümllerden sonra 'benim partim, birinci partidir.» 
Haydi buyurun... (ANAıP isıiralla)rındanı «IBrajvo» ses-
ılari, lajlfki'ş'lar; DYP ısıralaranJdan ıgürlütlüller) Haıydi 
Ibuyurıuin; 'bMınlai parti mıisi)n)iiz, Ibaşlka paıntii miısidiız 
Ibep ıberalber görüşeilliim? (ANAIP ısıraıla|nj;ndan ıa|löoıı§flaır) 

MUSTAF1A MURlAT &ÖKJMENOĞLU (Halbaly) 
— AMaiklıı ıseçıim işiyoruz bliıẑ  

eÜSAJMlETTTtN OİNlDORUK (Samsun) — Na
muslu, a|h'lalklh seçilim düyoıruz. 

IONURAL ŞEREF ©OZKURT (Davalmıla) — 
Saiyıın Arılkan'm ıhulkulkî 'billlg|jsli'n|e, denetimline, ıtöc-
riüibesıiirte saygı idu|ya;nm; ama Sayın Arııkan, biraz 
evvel lerö sıüridüğü hulkulkî miütalliaaılaında, tııplkt refe-
ranlduni'a; lilMşIkiın 'kanunun Anayalsa Malhikemesime gö-
ıtlürülmeisinıdelki etklinjıı'ği gliıbiı bir not içerıjsiimidedlir. 
(DYP suralfeınndan gürıül'tıüıteır) inışafiah yanlışlığın
dan .bir an evvel islüinlkâf elderlbr. 

Yüce MeclMsıe saygılar. ısunuiyorum. (AJNAiP sıra-
Harıındıaın lal'Jkılşlar) 

eÜSAJMETTİN GİINDOIRUK (Samsıuıai) — Seni 
alsaydık Ibuglünı iburaJdafydın. Doğru Yola g'iırmeyıii iis-
Itıemiedin m'l? (DYP isnıraılarıınldaın gürıültüllier) 

İSKENDER OBNAP EGE ı(Ayldın) — Süyasî ha
yatını harap etlbin. 

BAŞKlAN — ıBuiyuırsunıliaır Saiyun Tolmibulş. 
IPEYZUULAİH YIUDIRIR (Gazıianltep) — Dbğ-

ru Yola, glirmelk dsiteimieldliınj mlî? Doğru Yola alllma)dı-
lar, a[lima)d)ılljaır, 

IBAŞKAN — Sayın Yıktırır, Düitfen, niloa, edilyo-
rum taJhalmmül ıgösıtıerfjnjisz öfen'dıim, lüt)fen:. Çok r> 

I ca ed'ilyoırum zıaltı âfoiızden, 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Meclis 
yapar öfıendlim. 

ılHSAN TOMİBUŞ (Davamla) — Tabiî Meclis 
yapar; aımıa Mıedıiısikı içinde de (k'iim ıtöspJt ~ıeder? İlfc-
Itidajr paırtıiısü. O hallide, dlkjtıildaır pajrtilsi de dlbeltlte iki 
kendimle uiyigiun tanithiıı ıselçm Biüıtlün düın(yadaj, bütıünı 
demokrasi âldminde 'bu böyledir; Ibunutn aksimi iddia 
ötmek (mümkün ıdleğMiır. 

IFEYZULUA1H Y1LDIRIR (Gaziantep) — Ben 
İde nloa ©dıüyonuim üflendim, arfkaldajşın bende sırtarı 
var. 

IBAŞKAN — LÜtif en löfondim, HüÜfen... 
(Buyunun Sayım Tombuş, 
İHSAN TOMİBUŞ (Çorum) — Sayın; 'BagBcan, 

isajyiıinı miidûvdkliieıri; usul ıfcafltıişmaısııridan önele, haıllfca 
gelem Ikamuın tldklllifiilniin tartılşmasından öncie, büz (bıajş-
ka bir taırltoşlmaya girerisdk, zannd&lyoırum diğer fca;r-
ltışlmıa|Iıarın hiçbir hükmü kıalllmaiyaoakıtır. Bumun esa
sı inledir? Erkemi seçiımıe gidelim mnli, ©ilömiayiâlûm imli? 
Enken ısıeçiümle güdelim ıniasefaıinde mutabakata va
rırsak, an!da|n ısönra uisuH ıtartıişmaisı dia kamun tar-
Itıışmaısı da askıda Ik'aflır. Ömeimli olan, burada ınıuita;-
ıbıık mıiyız, değil ımlilyfe. 

İBiraız övVell arkadaşınmüz ibelrifitler; senel'eırdbn 
'beni, üç senedir, dört islemedir MödBis jçûn(die, Meclis 
Idıişımldlanı ddvaimlı olarak erkem ıseçiimı ta|l)apler1iı ge t t . 
Haltlta, dılşarııda dajhli, dışarıda oüldluğıu giilbi, içl'tmiz-
delki balzı arlkaldaışlar b l e ıbazı paırltlerli'n ve ıbajzı şa,-
Ihısların seçi'ımliere iıştıiıralk etifcirilmemeisitnıden dolayı bu 
MeoliMn ırne'şınulilyeiti'ninı tajrtıişılacağunı iddia e'tıtieır. 

IŞ'lmidi, muihıteııem arlkaidaişüarjım, o hallide, Anava
tanı Paritiilsliin|den, lilkltildar partıisıiınden evvel muhalefet 
partiieıriimliz ıbu erken ısieçiıme angaje idi. Pekli, bu 
erkem seçim tarihlimi klilm ıtesıpit ©der?. Tafbiî kiiı yüce-
ıheyiötümlİK; alma, Ibuıraldaj hâlkilm olan kimdir? Bllbet-
Ite ülkıtüdajr partMIdiır, (DYP sıralaMindam «Özal, Özal» 
sissileri) Evıet, ellbdütıe ilkltlÜdaır paırıtüsıidir. Ya|lnıtz, şu 
aırikada|şlaıum sıajta(şmallamndan„ ıbu erkem seçime git
menin çofk daha haklı bir sdbebi'inik oritaya çıktığı
mı igjölriüjyorum. Bazı arkadalşlaırımıız, amadan dört se
ne geçmfâslime rağmen hâlâ burada sülkûnelîfc, komu-
şuflıajmları dMlemetsiimıi öğrenememişler. O balkımdan 
İbir aını eMvel seçûmıe güdersek beHlkli bunju bitenler 
dalh'a çabuk, bu Çoklukta buraya gelirler. 

TÜRKÂN TURGUT ARUKAN (Eldirme) — Die-
moikiralsıiiyi IkaJİediecıelkısliniz, 'bite de burada; susacağız 
öyle eri? 

JIHSIAJN TOMİBUŞ (Oelvajmllia) — Demofkraslilyi 
ikaltiledıecielklmilş de, hanımjeifiendi ısusajcalklmış da... Si
zin bJilç ısuisıtiuğ'unuız valki mü banıımelfıenldd? 

İBAJŞKAıN — Dâvam ledin Efendim. 
itHSAİN TOMiBUŞ (Devamla) — Muhterem afl> 

Ikaidaşlairıim, ışlilmldi lerlken ısıeçiim kionuisıunıu göriüşülyo-
ruız. ıPelki, erlken,' êçıilmlinı tajriihini İkim tespit eder? 
Ellbdtte ç^oğunlulk partisıi. O da ilkiüdajrın ha|k!kıdır; 
.lîstddıiğjj anıdan ilib^ren... 

OAEER TAYiYAIR SlADIKUAR (Çanalklkale) — 
Kai'Hellıerii, ulsuılerli bozaralk değil amaı. 

İHSAN TOMBUŞ (Devaml'a) — Şimdi, acele ace
le üç senedir erken seçim isteyen arkadaşlar bu erken 
seçime acaba itarafitarlar mıdır değiller midir? 1987 
yılı içinde 'bir erken seçime taraftarlar mıdır, değil
ler midir? Eğer 1987 yılı liçinde ibir erken seçime 
taraftar İseler, ne bu usul tartışmasını açarlar, ne de 
bu kanun teklifine muhalefet edebilirler. 

Niçin edemezler konusuna gel'ince: Eğer, 1 Ka
sım 1987'de seçim yapılmayacak olursa, ancak 1988 
yılının baharında veya haziran ayında yapılır; ondan 
evvel mümkün değildir... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biz, kal
leşçe seçime gitmeye karşıyjz. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU <Hatey) 
— Yok öyle ibir şey. 

ÎHSAN TOM'BUŞ (Devamla) — Söyleyeyim ar
kadaşlar, söyleyeyim müsaade edin, madem sordunuz 
söyleyeyim, acele etmeyin. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi seçim yapıldıık'ban son
ra Yüksek Seçim Kurulu seçimler'in neticesini ilan 
eder. Dikkat ederseniz İki renkli pusulanın neticesini, 
«Evet» ila «Hayır» in neticesini Yüksek Seçim Ku
rulu daiha resmen ilan edemedi. Şimdi, önümüzdeki, 
Türkiye çapında Ibarajlı, il barajlı ve milletvekili ade
dine bölünen oyların hesabını acaba Yüksek Seçim 
Kurulu kaç günde yapar da bu kesin sonucu ilan 
edebilir? Ben diyorum ki, asgarî müsamahalı bir ra
kamla yedi günden evvel olmaz. Peki, İlan ettikten 
sonra Meclis yemin için hangi gün toplanır? Anaya
samıza ıgöre beş gün 'sonra toplanır. Peki, toplandık 
yemin ettik; ne yapacağız? Meclis Başkanını seçece
ğiz. Anayasamıza ıgöre Meclis Başkanını seçmek için 
adaylar belli olsun diye on gün bekleyeceğiz. Ondan 
sonra tutacağız Meclis Başkanını seçeceğiz; o da 
geçti; Meclis Başkanlık Divanını seçeceğiz; o da geç
ti; komisyonları seçeceğiz; o da geçti; komisyonlar 
kendi başkanlık divanlarını seçecek; o da geçti ve 
en erken hesabıyla tam ylrmialtı gün sürecek ve 
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1 Kasım günü seçim yaptığımız zaman 26 Kasım gü
nüne gelmiş oluruz. Bu durumda 'bütçe ne zaman 
çıkacak? 31 Aralıkta bütçenin çıkması lazım arka
daşlar... 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Zaten çıkmaz. 
CAHİT TUTUM {Balıkesir) — Bütçe mi kaldı 

Sayın Tombuş? 

İHSAN TOMBUŞ '(Devamla) — Bütçeye ne ka
dar gün kalıyor dikkat ediniz; şu hesap eğer kılı kı
lına tutarsa, 34 gün kalıyor. O halde biz 8 Kasımda 
da seçim yapsak bütçeyi çıkaramayız. 

CAHİT TUTUM '(Balıkesir) — Ortada bütçe mi 
kaldı? 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — O halde, eğer biz 
1987'de seçime girmek istiyorsak 1 Kasım'da yapa
cağız; yok eğer 19871de seçime girmiyoruz derse
niz o başka. O zaman münakaşa biter, seçim seneye 
kalır. O zaman sizin de şimdiye kadar ağzınıza te
rane ettiğiniz erken seçim Hafi da askıda kalır. 

HÜSAMETTİN OİNDORUK (Samsun) — Ye
ni. seçim, erken değil. 

İHSAN TÖMBUŞ (Devamla) — Bunu böyle tes
pit etttiken sonra, bazı arkadaşların bazı 'ithamlarına 
cevap vermek 'istiyorum. 

Hukuk altüst edilerek, hukuk zorlanarak yapılı
yormuş. Hukuk nerede altüst edilmiş? İçtüzük eli
mizde; şu alınan kararların hangisi, İçtüzüğün hangi 
hükmüne aykırı da bu (hukuk altüst edilmiş? Öbür 
'Sözcü de, «Hukuk sadece yazılı değildir, bir de tea
mül hukuku vardır» diyor. Yan1! bunların yazılı hu
kuka aykırı olmadığını biliyor da güya kurnazlık 
yapıyor, «IBir de teamül vardır» diyor. 

TÜRKÂN TURGUT ARKAN (Edirne) — Tea
müle de uymuyorsunuz. 

'İHSAN TÖMBUŞ (Devamla) — Ben şunu söy
leyeyim1: 60 senedir, cumhuriyet kurulalıdan beri her 
iktidar devrinde, her dönemde bu usuller bir hayli 
'tatbik edilmiştir; 48 saat geçmeden müzakere edil
miştir, 48 saat geçmeden komisyonlar toplanmıştır. 
Bu, her 'iktidar devrinde, her (Meclis döneminde ya
pıldığı gibi bizim iktidarımız, birim Meclisimiz dö
neminde de yapılmıştır. İşte teamül diye buna der
ler arkadaşlar; 60 sendik teamül de var ortada. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Böyle ke
pazelik görülmemiştir. 

HÜSAMETTİN OİNDORUK (Samsun) — Batıl' 
görüş.... 
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İHSAN TÖMBUŞ (Devamla) — Kanunu kabul 
etlmiyorsunuz, teamülü de kabul etmiyorsunuz; o za
man sizin keyfinize göre hareket edelim; tamam. 

Muhterem arkadaşlarım, burada ne hukuku zor
lama vatıdır, ne hukuka aykırılık vardır. Her şey elim
deki İçtüzüğün emirleri icabı yapılmaktadır, 60 se
nelik temaüllerin icabına göre yapılmaktadır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İtiraz bu
raya değil ki; getirdiğiniz saçma sapan hükümlere. 

İHSAN TÖMBUŞ (Devamla) — Şimdi, bugüne 
kadar ağızlarından erken seçimi düşürmeyenler, bu
na bizim cesaret edemeyeceğimizi zannedenler, bugün 
erken seçim gündeme gelince telaşlanarak, oradan 
buradan bahane bularak ipe un sermeye kalkışma
sınlar arkadaşlar. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Tombuş, 
bahane bulmuyoruz; dört yılda daha İçtüzüğü çıkar
tamadık. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Erken se
çim kararı alalım, bitsin bu iş. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Tombuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Arıkan'ın iki sözüne cevap vermek 
'istiyorum yahut da üzüntümü belirtmek İstiyorum... 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Tombuş, 
ne oldu; şartlar mı değişti? 

'İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Bir defa... 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, 'toparlayın efendim. 
İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Toparlıyorum 

efendim, bitti. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Neyi toparla-

layacak Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Ben, iste
diğiniz istikamette konuşturmak mecburiyetinde de
ğilim ki hatibi. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Efendim, bir de
fa, çok partili bir demokrasiyi, doğu demokrasileri
ne benzetmesini üzüntüyle karşıladım. Hürriyetçi ve 
çok partili bir rejim, bir demokrasi bizde olduğu gibi 
Doğu ülkelerinde yoktur. (DYP sıralarından gürül
tüler) 

HÜSAMETTİN OİNDORUK (Samsun) — Var, 
var; çok parti vardır. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Hayır, çok par
tili rejim yoktur şimdi. 

HÜSAMETTİN OİNDORUK (Samsun) — Çiftçi 
partisi bile vardır. 



T. B. M. M. B : 2 (Olağan 

İHSAN TOMBUŞ '(Devamla) — Nerede vardır; 
nerede? Sözde var, sözde. Siz o zaman, burada «var, 
var» diye bağıraımazdınız orada olsaydınız. 

İkinci mesele: Sayın Arıkan, seçimleri boykot tek
lifinde, tehdidinde bulundu; buna da teessüf ederim. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

HÜSAMETTİN ÖİNDORUK (Samsun) — Teh
dit değil, karar hu, karar. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Kararınız ha
yırlı olsun. Umduğunuzu bulamayınca onu da yapa
bilirsiniz; ama ben zannetmiyorum ki buradaki par
tilerimizin hiçbiri Iböyle hir karar alsın; ancak, alsa 
alsa, bunu Sayın Arıkan'ın kendisi alır; çünkü, hir 
dönem iç'inde üç partide de dikiş tutturamayınca, 
kendisi seçimleri mutlaka boykot edecektir. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri1, alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, sataşlma var. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sataşma var 
Sayın Başkan. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

B) ÖNERİLER (Devam) 
a) Siyasî Parti Grubu Önerileri (Devam) 

1. — Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci 
Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Kanun 
Teklifinin Anayasa Komisyonunda, 48 saat geçmeden 
görüşülmesine ve Genel Kurulun çalışma gün ve saat
lerine ilişkin Anavatan Partisi Grubu önerileri (De
vam) 

BAŞKAN — Birinci öneriyi tekrar okutuyorum : 
öneriler 
1. Olağanüstü toplantı konusu, Seçimlerle İlgili 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin XVIII 'inci Dönem Millet
vekili Genel Seçimi Hakkında Kanun Teklifinin, Baş
kanlıkça havale edildiği Anayasa Komisyonunda İç
tüzüğün 37 nci maddesine göre (48) saat geçmeden 
görüşmelerine haşlanması önerilmiştir. 
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BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 64 üncü mad
desine göre açmış bulunduğum usul tartışması sona 
ermiş bulunmaktadır. Daha önce, ara seçimler vesi
lesiyle yapılan olağanüstü toplantıda verilen önerge
ler İstikametinde, şu ana kadar, müzakereyi yürüt
müş bulunuyoruz. Daha evvelki ara seçimlerin ya
pılmasına lişkin olağanüstü toplantıda da aynı öner
geler verilmiş, usul tartışması açılmış; Meclisimizde 
hu konuda muayyen ıfilkirleri İteri sürülmüş ve öner
geler kabul edilmek suretiyle hir emsal de teşekkül 
etmiştir... (DYlP sıralarından «Yanlış emsal, yanlış 
emsali» sesleri) 

HÜSAMETTİN C1NDORUK (Samsun) — (Batıl 
emsal olur mu? 

BAŞKAN — Bu itibarla, İçtüzüğün 37 nc!i mad
desine göre Danışma Kurulu tavsiye kararı için top
lanmış, Danışma Kurulunun mutabakata varamama
sı sehehiyle; Danışma Kurulunun mutabakata vara
maması: hallerinde hangi usulün tatbik edileceği hu
susu Başkanlıkça nazarı itibara alınarak, usul tartış
ması yapılmış ve yapılan muamelelerde bir usulsüz
lük bulunmadığı tezahür etmiştir. 

IBu itibarla önerinin 1 inci maddesini okutuyo
rum : 

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

(BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum - Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci öneriyi tekrar okutuyorum... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 18 
inci Dönem Milletvekili seçimi ne demek? Bu nasıl 
başlık? Bunu (başlık olarak nasıl oyluyörsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, bu öneride vardır, biz öne
riyi aynen okuyoruz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — ©öyle öneri ol
maz efendim. 

BAŞKAN — Kanun teklifinin başlığı da öyle 
efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Böyle kanun baş
lığı olmaz. 

BAŞKAN — Diğer öneriyi okutuyorum : 

2. Kanun Teklifinin Anayasa Komisyonunda 
görüşülmesine imkân sağlamak 'amacıyla Genel Ku-
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rul çalışmalarına saat 21.00'e kadar ara verilmesi; bu 
saate kadar Komisyon raporunun yetişmemesi halin
de Başkanlıkça tekrar ara verilmesi; Kanun teklifi
nin (48) saat beklemeden gündeme alınarak görüş
melerine 'başlanması ve 'bitimine kadar sürdürülmesi; 
görüşmeler aynı gün tamamlanamadığı takdirde ertesi 
günü de devam edilerek bitirilmesi önerilmiştir. 

CAHFT TUTUM '(Balıkesir) — Ara verme ne ka
dar Sayın Başkan? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yangın
dan mal kaçırıyorsunuz. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Alınan karar gereğince, olağanüstü toplantı ko
nusu kanun teklifini görüşmek için saat 21.00'de top
lanmak üzere 'birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.08 

IKİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTÎP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Fevzi Necdet Erdinç (Van) 

BAŞKAN — 2 nci Birleşimin İkinci Oturumumu açıyorum. 

ffl. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÖNERİLER (Devam) 
b) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 in
ci Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Ka
nun Teklifinin görüşmelerinde gruplar adına yapıla
cak konuşma sürelerine ilişkin Danışma Kurulu öne
risi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisi var
dır, okutuyorum : 

Danışrnaı Kurulu Önerisi 
Danışma Kurulunun 9.9.1987 Çarşamba günü 

yaptığı toplantıda aşağıdaki önerimin Genel Kuru
lun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Kanaduman Haydar Özalp 
Türkiye Büyük Millet ANAP Grubu 

Medlıiısıiı Başkanı Başfcanvekllıiı 
Cahit Tutum Mustafa Çorapçıoğlu 

SHP Grubu Başkanvekili DYP Grubu Başkanvekili 
iSururi Baykal 

DSP Grubu Başkanvekilıi 

Öneri : 

Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılması ve Türkiye 'Bijyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Dönem Millet vekili Genel Seçimi Hakkında Ka
nun Teklifinim görüşmelerinde gruplar adına yapıla
cak konuşmaların; tümü üzerinde (30)'ar dakika -bu 
süreyi iki konuşmacı kullanabilir- mıadde üzeninde 
(I5)'er dakika olması önenilmıiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edim'iştir. 

Olağanüstü toplantı konusu kanun teklifinin ko
misyondaki görüşmeleri tamamlanmış; ancak basılıp 
dağıtılması henüz tamamlanmamış olduğundan, ka
nun teklifini görüşmek iç;n, saat 22.30'da toplanmak 
üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 21.03 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 22.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalinı Araş 

KÂTİP ÜYELER : Cemâl Özbilen (KıUklareli), Fevzi Necdet Erdinç (Van) 

BAŞKAN — 2 inci Birleşimim Üçüncü Oturumumu açıyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 7 Ar
kadaşının, Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hak
kında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/479) (S. Sayısı : 619) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, olağanüstü 
toplantı konusu, «Niğde Milletvekili Haydar Özalp 
ve 7 Arkadaşınım, Seçimlerle İlgili Bıazı 'Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin XVIII inci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi 
Hakkımda Kanun Teklifi» inlim görüşmelerine başlı
yoruz. 

(Komisyon raporu 619 sıra sayı dile basılıp sayın 
üyelere dağıtılmıştır. 

Komisyon ve hükümet yerlerimi almışlardır. 
Komisyon raporunum okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Komisyon raporunun okunma
sını ıkalbul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporu
nun okunmaması 'kabul edilmıiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 
Demokratik Sol 'Parti Gubu adına Sayın Edip 

özgenç, buyurun efendim. 
SURURÎ BAYKAL (Ankara) — Sayın Hasan Al-

tay konuşacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altay. 
Gruplar adına konuşma süresi 30'ar dakikadır. 
'Sayın Altay, bu konuşma süresinin kaç dakika

sını kullanacaksınız? 
HASAN A'LTAY (Samsun) — Yarısı kadarını 

kullanacağım efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim, ben ihtar ederim. 
SURURÎ BAYKAL (Ankara) — İhtar yok Sayın 

Başkan, hatırlatma var. 

(1) 619 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, benı'm 'ismimi verdiler mi efendim? 

BAŞKAN — Gelmedi efendim. 
Buyursunlar Sayın Altay. 
DSP GRUBU ADINA HASAN ALTAY (Sam

sun) — Sayın Başkan, sayın rnilletvekilleri; grubum 
ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlayarak söz
lerime haşlıyorum. 

Türkiye'nin çıkarları açısından faydalı görüldüğü 
an erken seçim yapılıp yapıllmamasma karar verme
si, yüce Meclisin başta gelen görevleri arasındadır ve 
sayın milletvekilleri, bu ölçüyü esas alarak ve vic-
danllarının ses'me uyarak bu konuda siyasal biır kanar 
vereceklerdir. Bu, kendilerimin en doğal hakkı ve 
görevidir. Bu şekilde karar verip oy kullanacağınıza 
inanmak ister im. 

Sayın milletvekilleri, demokrasilerin özünü, hür 
ve serbest seç:mler oluşturmaktadır. iBir ülkede se
çime katılan partiler eşıit koşullara sahip değilse, ik
tidar gücü partizanca 'kullanıllabiılıiyorsa ve muhalefe
tin muhalefet edebilme hakkı sınırlı irse, o ülkede de
mokrasi olduğunu söylemek çok zordur. Bu şelkıMe 
yapılacak seçimlerle vatandaşın gerçek liradesi ortaya 
çıkmayacaktır. ıŞu veya bu şekilde, vatandaşın liırade-
s:ni çarpıtarak alıınıacak sonuçla İktidara gelecek par
tiler siyasal iktidarı gasbetmiş olurlar ve bu durum 
vahim bir anayasa ihlali sayılır. Bu durumda -zama
nı geldiğimde- bu işim siyasî ve hukukî hesabımı öde
mek durumunda kalabilirler. 

Seçimlerin hür ve serbest şekilde • yapılabilmesi -
nin en önemli aracı, İyi düzenlenımilş bir siyasî par
tiler kanunudur. Diğer demokratik ülkelerde tüm 
siyasî partilerin en az ortak noktalarda anlaşarak 
oluşturdukları seçim kanunları, anayasalar kadar 
önemllıi metinler durumuna gelmiştir. Ülkemizde de 
uzun deneyimler sonucu benimsenip yirmi küsur se
nedir uygulanmakta olanı seçim kamunlları, Anavatan 
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'iktidarınca beşinci kez değiştirilmek istenmektedir. ı 
Bu şekiılde değiştirilecek bir seçim kanunu ve geçmiş- I 
te görülen kötü uygulamalar, 1 Kasımda yapılmak I 
istenenin 'bir erken seçim değil; Türkiye'de demokna- I 
sinin katledilmesi ve iktidara hukuk dışı yollarla el I 
•koymak İçin şimdiki iktidara fırsat tanıma arayışı I 
olarak gözükmektedir. I 

Sayın Başbakan, özellikle televizyonda, halkın I 
karşısında, kavgadan yana olmadığını sık sık açıkla- I 
makta, sözümonıa barış taarruzunda bulunmaktdır. I 
Oysa, oy çokluğuna dayanarak, muhalefeti görevi ya- I 
pamaz duruma getirmekte; hakkını aramaya çalışan- I 
lar, haklı davasını ortaya koyanlar kavgacılıkla suç- I 
lanmaiktadır. ıKimsenin endişesi olmasın ki muhalefet I 
halkın haklarını korumakta olduğu kadar, kendi hak I 
ve çıkanlarını korumakta da elinden geleni haklı tep- I 
kiyi gösterecektir. İstenilen, her türlü haksızlığa ve I 
•baskıya boyun eğilerek muhalefetti hiç ses çıkar- I 
maması, haklarını aramaması 'ise, böyle bir rejim, I 
böyle bir düzen asla gerçekleşmeyecektir. ' I 

Sık sık, ülkenin 'birlik ve beraberliğinden ve ül- I 
kenin 'halk ile birlikte yönetilmesinden bahsedilmek- I 
tedir. Eğer gerçekten bu konuda samimî iseniz, tüm I 
siyasî partilerin anlaşabileceği ve geçmişte örneği gö- I 
rülen en az ortak noktaları tespit etmek için bir ara- I 
ya gelmemiz veya en azından önergelerle bunu sağ- I 
lamamız zorunludur. Geçmişte görülen haksız uygu- I 
lamaları ve partizanca davranışları önlemek 'için gc- I 
rekli yol ve yöntemler, ıbu Yasanın maddeleri ara- I 
sına eklenmelidir. Aksi halde, bu şekilde yapılacak I 
seçimlere karanlık bir gölge düşecek ve Türkiye'de I 
şeklî 'bir demokrasimin varlığı kanıtlanmış olacaktır. I 

TRT Kanunu ve Türk Ceza Kanununa aykırı I 
olarak TRT'yi yıllardır dilediği gibi kullanan iktidar. I 
muhalefete veriılmesi gereken en az hakları da bu I 
teklif ıMe geri almaya çalışmaktadır. Muhalefet par- I 
tilerinin ve 'iktidar partisinıin de yararlandığı TRT I 
ye metin bildirme hakkı, bu teklifle geri alınmakta- I 
dır. Oysa, bugünden itibaren göreceğiz ki, temel ait- I 
ma, açılışlara katılma ve 'benzeri çeşitli sudan baha- I 
nelerle iktidar, kendi propagandasını seçim döne- I 
minden de yoğun bir şekilde yapma olanağı bula- I 
çaktır. Eğer, bizim TRT'ye görüş bildirme 'hakkımı: I 
zı da elimizden almaya kalkarsanız, 'bu seçimin eşit I 
ve hür koşullarda yapıldığını söylemeye kimsenin I 
hakkı olmayacaktır. I 

önerinin ne kadar tek yanlı ve haksız olduğu I 
3 üncü maddede âdeta ikrar edilmiştir. Şöyle ki, I 
Cumhurbaşkanınca seçimlerin yenilenmesine karar j 
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verildiğinde, seçimlerin bu tarihten itibaren üç ay 
içinde yapılması öngörülmüştür. Bu durum yasada 
da böyledir. Türkiye koşullarına göre normal ve eşit 
koşullarda bir seçimin yapılması için en az üç aylık 
bir döneme gereksinme vardır. Bu, Türkiye'nin gele
neklerine ve koşullarına en uygun zamandır. Erken 
seçim yapabilirsiniz; ama bu süreyi kısaltmaya, mu
halefeti Oldu b'ittiye getirmeye hakkınız yoktur. 

Söylendiği gibi, eğer gerçekten muhalefetten kor
kutmuyor ise, muhalefete de televizyonda söz hakkı 
tanınmalıdır. Aksi halde, bu durum, mezarlıktan ge
çerken ıslık çalmaya, türkü söylemeye benzemektedir; 
çünkü, içe atılmış, bastırılamamış bir korkunun • ürü
nüdür. Korkmanıza gerek yoktur. Türk halkı her şeyi 
bilecek güçte ve yapıdadır. Gerekirse kapı kapı, ev 
ev bu Türkiye gerçeklerini anlatacağız. (ANAP sıra
larından «Anlattınız, anlattınız» sesleri) 

Eğer gerçekten mangal gibi yüreğiniz, gerçekten 
cesaretiniz varsa - ki, görüyorum cesaretiniz yerinde -
lütfen televizyonu bize kapatmayınız. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, bu teklifin bu şe
kilde ve bu süreler içinde uygulamaya konulması 
durumunda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülme
miş çok aksak durumlarla karşılaşılabilir. Şöyle ki : 
Muhalefetin ortak önerisi veya anamuhalefetin baş
vurusuyla Anayasa Mahkemesine gidilmesi durumun
da, tam seçime yaklaştığımız birkaç gün içinde, bek
lenmedik. durumlar ortaya çıkabilir, kanun iptal edi
lebilir ve olmadık işler olabilir; lütfen on günle, yirmi 
günle, bir ayla yarışıp, işi olduğundan fazla aceleye 
getirmeyiniz. 

ATİLLA SIN (Muş) — Türk Milleti kararını ver
miştir, sen hiç merak etme. 

BAŞKAN — Sayın Sın, herhalde Başkanlrktan 
ihtar istiyorsunuz zannediyorum; lütfen müdahale et
meyiniz. 

Sayın Grup idarecileri, lütfen, sükûneti ihlal eden 
arkadaşlarla meşgul olunuz. 

Buyurun Sayın Altay. 

HASAN ALTAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, Anayasa ve demokrasi gelenek
lerimiz, hür ve eşit bir seçimi benimsemiştir; oysa 
daha önce de yaptığınız gibi, getirdiğiniz barajlarla, 
âdeta azınlığın çoğunluğa tahakkümünü sağlayacak 
bir düzenleme yapılmıştır. Bu da yetmiyormuş gibi, 
getirilen teklifin 5 inci maddesiyle, 6 milletvekili çı
karan seçim bölgelerinde barajlar yeniden yükseltil
miştir. 
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Bu teklifi veren arkadaşlarımı bir kere daha uya
rıyorum. Türkiye'nin siyasî geleceği, çok kısa dönem
de çok büyük değişmeler göstermektedir; kazdığınız 
veya 'kazmak istediğiniz kuyuya sizler de düşebilirsi
niz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Mutlaka düşecektir. 

HASAN ALTAY (Devamla) — inşa ettiğiniz bu 
büyük barajlarda belki de sizler boğulacaksınız. 

İLHAN AR AS (Erzurum) — Barajları biz yapı
yoruz; siz hangi barajdan bahsediyorsunuz? 

HASAN ALTAY (Devamla) — Seçim barajı 
efendim. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Korkudan mı 
söylüyorsun, cesaretten mi? 

HASAN ALTAY (Devamla) — Cesaretten. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, teklifin 6 ncı 

maddesiyle getirilen düzenleme de eksiktir; çünkü, 
'kamu görevlilerinin ne zaman istifa etmesi gerektiği 
hususunu tespiti Yüksek Seçim Kuruluna bırakmak
tadır ve bu kısa dönem içinde de, kamu görevlileri 
seçime çok kısa süre kala istifa etmek zorunda kala
caktır iki, bu durumda da kamu görevlilerinin seçim 
için istifa etmesi gereği, âdeta ortadan kalkmaktadır. 
Düşününüz ki, bir kamu görevlisi, siyasal etkinliğini 
ve devlet gücünü kullanmaktan doğan nüfuzunun en 
üst düzeyinde seçime katılacaktır. Bu da, kamu görev
lilerinin istifa etmesi amacına pek uygun düşmemek
tedir. Bu durumu da, eski kanunda olduğu gibi uy
gun bir şekilde düzenlemek zorunludur. 

Ayrıca, önseçim yapacak zamanın bulunmaması 
<îa, antidemokratik birtakım uygulamalara yol aça
bilecektir. Bu nedenle de, milletvekilleri ve milletve
kili adayları üzerinde, merkezî otoritenin siyasî baskı
sının çok yoğun olmasıyla, antidemokratik bir sonu
cun çılkması olasıdır. Onun için, erken seçim kara
rının gereğinden fazla aceleye getirilmemesi gerek-

' inektedir. 

Ayrıca, bu teklif eğer bu şekilde kabul edilirse, 
birbuçuk milyona yakın seçmen yasaklı olarak kala
caktır. Oysa, hiç olmazsa birkaç gün sonra, yani on 
gün veya bir ay. sonra yapılması durumunda, 7 Ka
sım 1982 Anayasasına oy vermediği için yasaklı du
rumda bulunan birçok seçmen (iki milyona yakın seç
men) seçme ve seçilme hakkını kazanabilecektir. Bu 
nedenle de, bu yasayı bu şekilde kabul etmeyiniz. 

Ayrıca, adaylararası tercih yasağı getirilmesi de, 
antidemokratik bir uygulamadır. Bu, belki de, parti 
içinde etkin; ama halik karşısında, halkın gözünde o 

kadar etkin olmayan kişileri korumaya yönelik bir 
hüküm olabilir; ama, her türlü seçme ve seçilme hak
kına getirilen bu kadar yoğun kısıtlama içerisinde, va
tandaşın tercih hakkım da elinden almak, antidemok
ratik bir uygulamadır ve bizce benimsenemez. 

BAŞKAN — Sayın Altay, 1 dakikanız kalmıştır 
efendim. 

HASAN ALTAY (Devamla) — Tamam Sayın 
Başkanım. 

Ayrıca, yürürlükteki Seçim Kanununa göre duru
munu ayarlamış siyasî partilerin ve kişilerin muhtemel 
beklenti ve kazanılmış hakları da büyük ölçüde zede
lenebilir. Bu nedenle de, bu yasa teklifinin bu şekliyle 
Kanunlaşmasına karşıyız. 

Yürürlükteki yasanın da gerisinde olan bu teklifin 
kabulü, yapılacak seçimlerin meşruluğunu her zaman 
tartışılır durumda bırakacak, ülkemizde demokrasinin 
varlığına hiçbir zaman kanıt olmayacaktır. Aksine, 
Türkiye'de demokrasiyi katleden metinler olarak si
yasî tarihimize geçecektir. 

Gerçekten demokrasi isteniyorsa, seçim dönemi 
süresince partilerce, özellikle iktidarca atama ve işe 
almalara son verilmeli, TRT'den eşit yararlanma ko
şulları yerine getirilmelidir. Her türlü devlet gücü ve 
özellikle fonların partizanca kullanılmasını önleyecek 
yeni düzenlemeler bu teklifle getirilmelidir. Yüksek 
Seçim Kurulu başta olmak üzere, seçim kurullarına 
bunları denetleyecek fiilî olanaklar sağlanmalı ve ge
rekli hukukî düzenlemeler yapılmalıdır. Aksi halde, 
Türkiye'de demokrasi değil, demokrasicilik oyunu oy
nanıyor imajından ve söylentisinden kurtulamayız; 
Türk halkına ve ilişkilerimiz bulunan uluslararası ku
ruluşlara, «Ülkemizde demokrasi vardır» demeye hak
kımız yoktur ve buna kimseyi inandıramayız, iktida
rın katılacağını ummadığımız halde, vereceğimiz öner
geler ile görevimizi yerine getirmeye çalışacağız. 

Sonuç olarak, Türk halkının her türlü haksızlığa 
ve baskıya boyun eğmeyeceği inancıyla sözlerime son 
veriyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Edip Özgenç, buyurun. (DSP 
sıralarından alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA EDİP ÖZGENÇ (içel) — 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 17 nci dönem 
Tüıkiye 'Büyük Millet Meclisi üyeliğinin sona erdiği, 
şu son günde yüce heyete bu yasa dolayısıyla neler 
söyleyebilirim diye düşünmüştüm. 1983 tarihinden bu 
yana Türkiye Büyük Millet Meclisinde gördüğüm 
tek bir konu, demokratik hak ve özgürlüklerin, insan 
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haklarının ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde işle
mesi 'icap eden demokrasinin geleneksel kurallarının 
pek uygulanmadığıdır. Bunu, üzülerek, zaman zaman 
bu kürsüden saygıdeğer milletvekillerine birkaç defa 
intikal ettirme durumunda oldum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu dönem Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde iktidarda bulunan ANAP'la, 
bir devre ismini veren Sayın özal, halk arasında, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kuralları içerisinde seçim
le gelen «hükümdar» ismi ve vasfını, sanıyorum, ilk 
defa koruma durumunda olacaktır. Bu devre ismini 
koyan Sayın özal'ın kendi iktidar milletvekilleriyle 
aralarındaki münasebetleri şöyle bir gözden geçirdi
ğimizde, üzülerek ifade ediyorum ki - sayın bakanları 
da dahil olmak üzere - sadece ve sadece Sayın Özal 
tarafından getirilmiş olan düşünceleri ve- teklifleri 
hiçbir şekilde itiraz etmeden, tamamen biat etmek su
retiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinden sadece ve 
sadece parmak kaldırmak suretiyle geçirme temayülü 
içerisinde olmuş ve bugün de yine bu yasa önerisiyle, 
aynı durumu birlikte yaşıyoruz (DSP ve DYP sırala
rından alkışlar; ANAP sıralarından «Parti dediğin 
böyle olur» sesleri, gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, iktidarlara düşen görev, 
ülkeyi ve milleti devamlı olarak istikrarda tutmak, 
bu istikrar içerisinde demokrasinin kurallarına tam 
anlamıyla riayet etmek ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde grubu bulunan siyasî partilerle, özde ve olması 
gereken kurallarda birlik ve beraberlik içerisinde ol
mayı temin etmektir Bugün de yine, Türk toplumu
nun demokratik siyasî partilerin vazgeçilmez unsur
ları içerisinde mütalaa ettiğimiz kuralların yeniden dü
zenlenmesine ilişkin bu kanun teklifi görüşülürken, 
üzülerek ifade etmek isterim 'ki, az evvel izah etmiş 
olduğum demokratik kurallardan yine uzaklaşılmış-
tır. 

Hatırlanacağı gibi, Anayasa hükrAü uyarınca, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi 1 Eylül 1987 günü çağrısız 
olarak toplanmış; muhalefet milletvekillerinin karşı 
çıkmasına rağmen, ANAP'h milletvekillerinin önerisi 
ve oylarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 Ey-< 
lül 1987 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere ça
lışmalarına ara verilmesi kabul edilmişti. Şimdi, kısa 
bir süre önce yapılan öneri ve alınan karara aykırı 
yeni bir öneri ile 'geliniyor. Sormak istiyorum, 1 Ey
lül tarihli ara verme önerisi ve kararınız mı doğruydu, 
bugünkü öneriniz mi haklı? Meclisi, muhalefetimize 

karşın, 15 Eylüle kadar tatile sokarken mi hatalıydı
nız, bugün mü yanlışlıklar içindesiniz? İkisinden biri
ni mutlaka seçmeniz gerekiyor. 

Meclisin olağanüstü toplantıya çağrılması veya ça
lışmalara ara verilmesi karan keyfî, kişisel çıkar ve 
hesaplara göre değil, ülkenin yarar ve gereklerine gö
re hesaplanmalıydı. Bunun gibi, bir erken seçim için 
de ölçü, ülkenin yararları ve gerekleri olmalıdır. Tar
tışmalara son veren, koşullan Anayasada öngörülen 
eşitlik, adalet ve demokrasi kurallarına göre saptan
mış bir seçim esas olmalıydı. Sayın Başbakanımızın 
hesaplarına, çıkarlanna ve korkularına göre tek yanlı 
saptanmış bir seçim, seçim olamaz; ancak ve ancak, 
yangından mal kaçırmak olur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisine, başta sayın ANAPTı milletvekilleri olmak 
üzere, milletvekillerinin iradesi üzerine ipotek koy
mak, onlara güvenmemek ve onlara şantaj yapmak 
demektir bu hareket. Sayın Başbakanımızın acelesi 
var, milletvekillerinin düşünmelerine, referandum so
nunda doğan koşullan değerlendirip karar vermele
rine olanak tanımak istemiyor; çünkü, Saym Başba
kan, milletvekillerinin başka partiye geçmelerinden kor
kuyor. Bunun için, Meclis tatildeyken ve milletvekil
leri benüz seçim bölgelerinden dönmeden, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi toplantısı önerisi veriliyor, İşin 
ilginç yanı, bu önerinin ekinde 241 ANAP'h millet
vekilinin imzası bulunuyor. Bir insanın aym anda iki 
ayrı mekânda bulunmayacağı bilinen bir mantık ku
ralıdır Bu mantık kuralını değiştirmek mümkün ol
madığından, aylar önce, Meclis tatile girmeden önce, 
bir gece, başka nedenlerle alınan 'imzalar bu öneriye 
eklenmiştir. (DSP ve DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar ANAP sıralarından gürültüler) Bu ger
çeği, aranızdan ayrılmış bulunan milletvekilleri açık ve 
seçik söylemiştir arkadaşlar, hiç itiraz etmeyin. Kendi 
vicdanınıza, kendi kendinize yalnız kaldığınız zaman 
düşünün, doğra mudur, yanlış mıdır, ondan sonra ce
vap" verin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEİBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Ne cüretle 
böyle bir söz söylüyorsun? Böyle söylemeye hakkın' 
yok! 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Ne bili
yorsun sen öyle yaptıklannı? 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Açıkçası, ANAP'h 
sayın milletvekillerinin bu öneri ekindeki 'imzalan bu 
öneri için verilmemiştir, bu öneri onlann iradelerini 
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yansıtmamaktadır. Her ş&yâe olduğu gibi, iradenizi 
yansıtmıyor arkadaşlar. Bu öneri bu nedenle usulsüz 
bir öneri olarak görülmektedir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Konu ile il
gili konuş. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Siyaset tarihçileri, 
ANAP'h milletvekillerinin kendi 'imzalarının onurunu 
taşıyıp taşımadıklarını yazacaklardır elbette. 

Muhterem arkadaşlarım, ülkeyi demokrasi kural
ları içinde yönetmek dururken, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi içerisinde grupları bulunan milletvekilleri
nin, Türk Devletinin anayasal nizamının gereği olan 
partilerin seçimlere girmesi ve demokrasinin yaşaması 
ile ilgili konularda birlikte hareket etmek suretiyle ku
rallar koymak dururken, bunların hepsini bir tarafa 
iterek, getirilmiş bulunan tekliflere, ANAP'h millet
vekilleri sadece el kaldırmak suretiyle demokrasiye 
katkıda bulunmak durumunda iseler, yanıldıklarını 'bu
rada bir defa daha tekrar etmek istiyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, konu ile ilgili konuşsun. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 
Sayın Bakan, laf atma! 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Enken seçimle 'bir
likte seçimin koşullarını da değiştirmek durumundası
nız. Erken seçim ya eski kurallarla yapılır; ya da adil, 
daha adil sistemler getirilmek suretiyle yapılır. Daha 
demokratik ve eşit bir iştirak, partilerarası uzlaşmay
la sağlanır. Bu itibarla, bu dönem içerisinde ANAP 
iktidarının, anayasal nizam olan, Türk demokrasisinin 
yaşaması yolunda, önemli merhale alınması icabeden 
müesses anayasal nizamlar konusunda, birlikte hareket 
etme durumunda olmadığını yine tarih yazacaktır. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Konuyla il
gisi ne 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 
Sayın Bakan laf atma! 

Sayın Başkan, Sayın Bakan laf atıyor. 

BAŞKAN — Zatı âliniz de aynı harekette bulunur
sa... 

Lütfen efendim... 
EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Aksi takdirde, bu

nun adına seçim denmez. Seçim adaletinde, demokra
siye, seçim sonuçlarına gölge düşer; seçimin meşruiyeti 
ve damokratikliği konusunda tartışmalara yol açar. 

I İktidar, devlet gücünü; radyo ve televizyonu key
fince kullanacağından veya kullandığından, muhalefe 
tin halka ulaşmasını engellemek isteyecektir. Bu teklif 

I açık ve seçik olarak bu niyetini ortaya koymaktadır. 
İktidar, resmî törenleri propagandasına alet ede

cektir. Aslı esası olmayan, yıllar önce atılmış temel
leri yeniden atmak, hizmete açılmış tesisleri yeniden 

I açmak, tamamlanmamış tesisleri erken açarak propa-
I ganda yapmak olanağına sahiptir ve böyle de yap

mıştır. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — İktidar 

olunca sen de yaparsın. 
EDİP ÖZGENÇ pevamla) — Üstelik, bu yolla, 

milyarlara ulaşan propaganda masrafları da devletin 
I kesesinden çıkmış olacaktır. 
I Erken ya da zamanında seçim yapmak istiyorsanız, 
I gelin manevra değil,' seçim yapın arkadaşlar. Seçimin 

kuralları adil olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Özgenç, 1 dakikanız kalmış-
I tır efendim. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Demokrasi ve eşit
lik kurallarını egemen kılarak Türk demokrasisine hiz
met ediniz. Gerçek bir seçim hangi zamana sığıyorsa, 
nasıl yapılması icap ediyorsa, Türk halkının serbest 

I iradesini temin edip, serbest oylarıyla seçilecek millet-
I vekillerini parlamentoya sağlıklı bir düşünce yapısı içc-
I risinde gönderebilecek imkânı hazırlamak, demokra

siye inanmış her parlamenterin hizmeti ve düşüncesi 
olmalıdır.4 Üzülerek söylemek icap ederse, ANAP ikti
darı bu düşünce tarzından süratle uzaklaşmış ve bugün 
de bu teklifle, 'bu düşünceyi tescil etmiştir arkadaşlar. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Seçime evet 
I mi, hayır mı?.. 

BAŞKAN — Sayın Şakranlı, lütfen... Eğer taham
mül edemiyorsanız arka sıralara rica edeyim. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Seçime biz her za
man için «Evet» deriz. Demokratik kurallar içerisinde, 

I siyasî partilerin eşit yarışma koşulları içerisinde, cen-
I tilmence, tarafsızca ve sportmence yapılan seçim so

nucunda gelecek olan iktidarı millet alkışlayacaktır. 
Bunu böylece bilesiniz arkadaşlar. 

I BAŞKAN — Sayın özgenç... Sayın Özgenç, süre
niz dolmuştur, toparlayınız efendim. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Beni dinlediğiniz 
için hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. (DSP, 
SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Kasaroğlu. 

I (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA DOĞAN KASAROĞLU 
(istanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 18 
inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisine kapı aça
cak kanun teklifini görüşmek üzere toplanmış bulu
nuyoruz. Bu teklif üzerinde grubumun görüşlerini 
açıklamak ve düşüncelerimizi yüce heyetinize sunmak 
üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Bu mü
nasebetle, hepinizi saygıyla selamlayarak, sözlerime 
başlıyorum. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, öncelikle şu
rasını ifade etmek isterim ki; Doğru Yol Partisinin 
11 Haziran 1987 tarihinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına yaptığı başvuruda, yapılmasını 
istediği erken seçime, beş ay sonrada olsa, Anavatan 
Partisinin yaklaşım göstermesini memnuniyetle karşı
lıyoruz. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Zira, Sayın Başbakan, uzun bir zamandan beri, bir 
erken seçim "havası içinde ülkeyi tutmuş, memleketin 
pek çok anameselesi, bu meselenin arkasına gizlen
mek istenmiştir. 11 Haziran 1987 tarihinde Meclis 
Başkanlığına yaptığımız başvuruda da belirttiğimiz 
gib'i, Türkiye'nin her gün artan, sosyal ve ekonomik 
meseleleri, aylarca sürdürülen seçim atmosferi için
de daha da ağırlaşmıştır. Hükümetin uyguladığı seçim 
ekonomisi, son dört yılda 'hızlanan enflasyonu azgın 
hale getirmiş, piyasanın temel değerleri tam bir karga
şaya itilmiştir. Devletin dış itibarı ağır yaralar almış, 
Türkiye ile ilişkide bulunan ülkeler, şartlarını ağırlaş
tırma yolunu seçmişlerdir. Referandum sürecinde 
hükümetin uyguladığı seçim ekonomisi ve ağır bas
kılar, ülke şartlarını daha da ağırlaştırmıştır. Türk 
Milletinin yasaksız ve engelsiz demokrasi kararını or
taya koyan 6 Eylül şerefli kararı, uygulanan hükü
met baskıstnı boşa çıkarmış ve Türkiye'nin layık ol
duğu idare tarzını bir defa daha ortaya koymuştur. 
(DYP sıraalrından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu vesi
leyle, ülkemizin Batı memleketleri seviyesinde demok
rasiye layık olduğunu ilan eden yüce ulusumuza son
suz saygılarımızı sunmayı görev biliyoruz." (DYP sı
ralarından alkışlar) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Tarım Bakanı, mercimek paralarından ne haber? 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, lütfen... 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, Türkiye, demokratik hayata girdiğinden 
beri, müesseseleri arasında denge sağlamanın çabası 
içinde olmuştur. Çok partili hayata başladığımızdan 
beri, seçimler, her türlü tartışmanın ve şaibenin dışın

da yürütülmüştür. Bunda, seçim kanunlarının sürek
liliği, adalet mekanizmasının tarafsız uygulaması baş
lıca rolü oynadığı gibi, iktidarların demokrasi anlayışı 
da önemli rol oynamıştır. 

Türkiye'de yıllardan beri özlenen, bir türlü gerçek
leştirilemeyen demokratik ilke, seçimle gelen iktidar
ların seçimle gidebilmsei, değiştirilebilmesi olmuştur. 
Türk Milleti, bu şansı bir türlü elde edememiştir. Ben, 
şimdi 'burada-bunun sebepleri üzerinde duracak deği
lim; ama ne var ki, bu kesin gerçeği yüce parlamen
tonun hatırlamasını da bir görev olarak huzurunuza 
getiriyorum. 

. Ülkemizde, demokratik hakların geliştirilmesi, 
-memleketimizin Batı demokrasileri seviyesine çıkarıl
ması, daima özlem olmuştur. Ne var ki, milletin bu 
samimî arzusuna, 'birtakım güçler, şu veya bu neden
le fırsat tanımamışlardır. Bundan böyle bu kabil olay
ların tekrarlanmaması, özellikle ve öncelikle parla
mentoların başlıca görevi haline gelm'iştir. 

Bir ülkede, iktidar, her şeyden önce, memleketin 
genel yapısından' sorumlu olduğunu unutmamak du
rumundadır. İktidar, kendi haklarını koruduğu ka
dar, azınlığın haklarının da takipçisi olmak zorunda
dır. Zira, ancak muhalefeti bulunan ülkelerin adı de
mokrasidir. Bugün dünyada, bütün ülkelerde iktidar 
vardır; ama muhalefetin varlığının hüküm sürdüğü, 
haklarının korunduğu ülke sayısı azdır; işte, demok
rasinin evrensel ilkelerinin başında da bu gerek yer 
almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasi, yalnız oy san
dıklarının kurulup, oy sandıklarının açılıp kapanma
sından ibaret değildir. Oy sandıklarına giden yolun, 
insan hak ve hürriyetlerine uygun şekilde açılması, 
bu yol üzerinde serbestlik ve eşitlik ilkelerini 'bozu
cu hükümler bulunmaması lazımdır. .Onun içindir 'ki, 
seçim 'kanunları daima temel kanunlar kabul edil
miştir; seçim kanunları, sık sık değişen hukuk metin
leri olmaktan uzak tutulmuştur. Ülkemizde bu te
mel şarta uyularak yapılan seçimler her türlü şaibe
den uzak kalmıştır. Bugün, bizim bu kanun teklifi
nin üzerinde İsrarla durmamızın nedeni, temel ilke
lerin zedelenmekte olduğunu görmemizdendir. Her 
seçim için ayrı bir kanun çıkarılması yolu, demok
ratik hukuk devletini benimseyen ül'kelerde görül
memektedir. Zira, böyle bir yol, seç'im emniyetini ih
lal ettiği gibi, seçimlerin objektiflik ve devamlılık arz 
eden mevzuatını da ihlal etmektedir. 

- Üzülerek ifade ederim ki, demokratik hayatımız
da, bu iktidar kadar seçim kanunlarıyla oynayan baş-
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ka 'bir 'iktidar görülmemiştir. Bu iktidar zamanında, 
seçim kanunları altı defa tadilata uğramış, yedincisi 
de bugün huzurunuza gelmiştir ve gene bu iktidar 
zamanında, ilk defa her seçim için ayrı bir ka
nun çıkarma yolu seçilmiştir. İktidar, bir evvelki se
çimde azalan oylarının sebebi saydığı hükümleri de
ğiştirme yolunu seçmiş, onların yerine, iktidarını sür
dürebileceğini sandığı hükümleri getirmiştir. Yüce 
Meclis, dört ay içerisinde, aynı klonuda değişik nü: 
kümler koyan bir görüntüye sokulmuştur. 

'Bugün toplantı talebiyle ilgili teklitfe imzası bulu-
nan bir değerli arkadaşımızın, 10 Temmuz 1986 gü
nü bu kürsüden yaptığı bir ikonuşmayı aynen nakle
diyorum : «Eğer seçim kanunlarını, seçim zamanla
rında genel ve objektif bir düşünce ile ele alınmayıp, 
böyle sık sık ve nev'i şahsına münhasır bir şekilde se
çimle ilgili olarak düşünürseniz -Tabir aynen kendi
sinindir- o zaman biraz daha cesur olmanızı tavsiye 
edeceğim. O zaman, niye açık oy, gizli tasnif yap
mıyorsunuz, bu demokrasi oyununa son vermiyor
sunuz?» 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN ((Siirt) — 
Tarımcıoğlu nerede? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Kim söy
ledi, kim? 

DOĞAN (KASAROĞLU (Devamla) — Şimdi, de
ğerli arkadaşlarım, ümit ederim ki, bu beyanı yapan 
arkadaşım, gelen kanun teklifinden haberdar değildi 
ve inanıyorum k'i, gelen kanun teklifine de mutlaka 
oy vermeyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, gelen teklif, Anayasamıza 
ve İçtüzüğümüze de aykırıdır. Şöyle ki : Anayasamız, 
77 nci maddesinde, seçimlerin yenilenmesinin Mec
lis kararıyla olabileceğini hükme bağlamıştır. İçtüzük 
93 üncü maddesinde, bunu daha açık bir şekilde hük
me bağlamış; «Seçimlerin yenilenmesine dair önerge
ler, Anayasa Komisyonunda görüşülür ve Anayasa 
Komisyonu raporu Genel Kurulda gündemdeki bü
tün konulardan önce görüşüldükten sonra açık oya 
sunulur» demiştir." 

Değerli arkadaşlarım, hüküm ıbu kadar açıkken, 
bunu bir kanun mevzuu yapmayı anlamak mümkün 
değildir. 'Nitekim, Türkiye Büyük -Millet Meclisinin 
geçen dönemleri içerisinde yapılan bütün erken se
çimler !hep Meclis kararıyla olmuştur; kanunla erken 
seçim yapıldığı bugüne kadar görülmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, seçim kanunları üzerindeki 
sık tadiller, elbette ki çeşitli kanun yollarına da git

miştir. Anayasa Mahkememizde, şu anda son kabul 
ettiğimiz Seçim Kanunu görüşülmektedir. Şimdi, bu
gün yüce Meclisimiz seçim kararı aldıktan sonra, 
Anayasa Mahkemesinin bunlarla ilgili kararı ortaya 
çıkarsa, nasıl bir karmaşayla karşı karşıya geleceği
mizi tasavvur buyurabiliyor musunuz? 

Değerli arkadaşlarım, bizlerin size bütün zorla
mamız, meseleyi Ihukük platformunda tutalım ve hu
kuk kaideleri içerisinde işi yürütelim diyedir. 

Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı olduğu ka
çınılmazdır, gerçektir; ama bu erken seçimin, hukuk 
kuralları içerisinde yürütülmesi de, memleketteki re
jimin selameti bakımından şarttır. 

' Değerdi arkadaşlarım, getirilen teklifte propaganda 
süresinin on güne indirilmesi, vatandaşla siyasî par
tiler arasındaki bağı koparacaktır. Partilerin, seçim 
dönemlerindeki şartlan başka, seçimden sonraki sant
iarı başkadır. Eşit. gizli bir sistem içinde yapılacak 
seçimin, kimi, ne ölçüde parlamentoya sokacağını 
'bilmek mümkün değildir. Demokratik ülke olmanın 
başlıca şartlarından 'birisi, kamuoyundaki her türlü 
düşüncenin parlamentoya yansımasına imkân verecek 
bir sistemin kurulmasıdır. Bizim genel mevzuatımız 
içerisinde, parlamentoda grubu bulunmayan partile
rin radyo-televizyondan yararlanma hakkı yoktur. 
Bu partilere bu hak, ancak seçimden seçime veril
mektedir. Şimdi sizin kabul ettiğiniz ve bizim anti
demokratik olduğunu ilan ettiğimiz hükümlerle, bu 
partiler, radyo ve televizyondan 'ancak 20 dakika ya
rarlanabileceklerdir. Bu 20 dakika içerisinde, böyle 
bir parti, kendisini nasıl tanıtacak; halkla diyalogu
nu nasıl kuracak ve eşitlik prensibimden nasıl isti
fade edecektir? (ANAP sıralarından «Ne alakası 
var?» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, bendenizin üzeninde durdu
ğu partileri dikkate alırsanız, benim sizin seçimden 
sonraki istikbalimizi anlattığımı görürsünüz. (DYP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

•Siyasî 'partilerin, radyo-televizypnun dışında, va
tandaşlarla temasını sağlama yollarından birisi, pro
paganda dönemidir. Siz, bu propaganda dönemini, 
şimdi on güne indiriyorsunuz- 'Sorarım size, bu on 
gün içerisinde nasıl propaganda yapacaksınız ve va
tandaşa nasıl ulaşacaksınız? 11 ilçesi buluman bir ti
de, siyası parti adaylarını 'ilçe merkezlerinde dahi 
vatandaşa tanıtma imkânı bulamayacaksınız. Dört 
veya beş sene boyunca radyo-televizyonu istismar 
edercesine kullanan bir iktidar karşısında elleri kol-
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lan bağlı partileri çıkaracak, sonra da, hak, hukuk 
ve eşitlikten bahsedeceksiniz... 

'Değerli omiUetvekilleri, on günlük propaganda sü
resinin sağlıklı bir seçim için bir şey ifade etmedi
ğini, eminıiım ki, sizler de kabul buyurursunuz. İhti-
laılleriın dahi tasavvur etmediği antidemokratik faü-
fcümıleni, siz bugün getirmeye çalışıyorsunuz. Bir ta
raftan) «Alternatifimiz yok' diyorsunuz, bir taraf ban 
dıa halka alternatiflerinizin anlatılmasından korkuyor
sunuz. Getirdiğiniz teklifin bir 'başka maddesiyle, rad
yo ve televizyonun haber, verme hakkını ortadan kal
dırıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, radyo-televizyo-
nun en tabiî hakkı olan haber verme 'hakkının sel-
beditmesini anlamak mümkün değildir. Radyo-televiz-
yonun, siyasî parti faıaiiyeterimi onbeş gün süre ile 
1 'er dakika aktarmasına dahi tahammül göstereme
yişimizi anlamak mümkün değildir kardeşlerim. Oysa 
ki, Türk demokrasi sistemi, yıllardır bu usulü uygu
lamış ve hiçbir zararını da görmemiştir. Burada si
yasî partiler tam bir eşitlik: içerisinde faaliyetlerini 
ortaya koymakba, vatandaşla diyalogu kurmaya ça
lışmaktadırlar. Şimdi, bu hak da çok görülüyor ve 
bir arkadaşımızın 10 Temmuz 1986 günü, bu kürsü
den ifade ettiği gibi, Türk Milletinin demokratik hak
lan geriye itiliyor. 10 Temmuz 1986 günü, burada 
yine bu maddenin başfoa bir değişikliği dolayısıyla 
konuşan değerli bir arkadaşımız bakın neler söylü
yor : «'Partilere propaganda imkânı 1950'lerden beri 
devam edegelen bir haktır. 1960'larda sesli ve görün
tülü propaganda imkânı verilmiştir; fakat, bugün ge
tirilen bu 'hüküm dile Türk siyasî hayatında bu mük
tesep hak gasbedilmiştir. Buna, hiçbir hükümetin, 
hiçbir partinin hakkı olmamak gerekir, demokrasiyi 
geriye götürmemek gerekir; buna kimsenin 'hakkı 
yoktur» diyor ve aynı 'arkadaşım kürsüden konuş
masına şöyle devam ediyor : «Bu iktidara, bu hükü
mete «Eşit şartlar içinde, hür ve demokratik rejimin 
icapları içinde seçim yapın» derim; aksi halde, bu se
çimin meşruluğu devamlı olarak tartışılacaktır.» 

Değerli arkadaşlarım, o günkü şartlar altında da
hi seçıirnıi gayri meşru ilan eden değerli arkadaşımın, 
bugün kulaklarını çınlatırım. 

MUSTAFA MURAT 'SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— ismail Bey orada mı?.. İsmail Bey Denizli'de kal
mış. 

BAŞKAN — Efendim, sayın bakanlarımızın ya
nındaki değerli arkadaşlarımın yerlerine oturmalarını 
rioa ediyorum. 

Devam edin Sayın' Kasaroğlu. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Sayın. Başbakanımız, bugün grupların
da yaptıkları konuşmalarında, seçim döneminiiın, pro
paganda döneminin uzamasını hatalı bulduklarını ifa
de ederken, gerekçe olarak aynen şunları buyurmak
tadır: «Milletin kafasını uzun bir süre şişirmenin 
lüzumu yoktur.» Önce, bendeniz, bu tabiri Sayın 
Başbakanıma yakıştıramadığımı ifade etmeyi görev 
bilirim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — O za
man televizyona o baksın; millet aylardan beri tele
vizyonlarını kapatmaya başladı. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Demok-
"ratifc hukuk devletinin kurallarını korumak başlıca 
görevi olan bir siyasî parti liderinin, hele hele ik
tidar partisi liderinin, politikacı konuşmalarını «Ka
fa şişirmesi» olarak tavsif etmesini şanssızlık kabul 
ederim. (DYP sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türk demokrasi hayatı za
man zaman sıkıntıya uğrarken, çeşitli ithamlar altın
da kalmıştır. Nitekim, 12 Eylül Harekâtı bunlardan 
birisi olmuştur. 12 Eylülü yapanların gösterdiği ge
rekçelerden bir tanesi, siyası partilerdeki lider sulta
sının demokrasiye zarar vermesidir. Bu, ihtilal bildi
risinin başlarında yer alan bir cümle olmuştur. Şim
di, getirdiğimiz teklifle, aday tespitini liderlere ver
mek sureciyle hazin bir hata işlemekte değil miyiz? 

6 Kasım 1983'ün fevkalade şartları altında dahi 
hoş karşılanmayan bu şekildeki aday tespitinin yeni
den canlandırılması, demokrasiye bir şey kazandırma
yacak; ama diktatörlüğe hevesli kimselere yeni güç 
katacaktır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Konuşmalarında yalnız «Ben» ifadesi kullanan 
kimselerin temsil ettiği zihniyet, bu yolda daha da 
güç kazanacaktır. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, getirilen teklifin en önemli 
hususlarından biri, erken seçim yapma tarihinin değiş
tirilmesidir. Seçim mevzuatımız içerisinde yerleşmiş te
mel kurallardan bir tanesi de, erken seçime karar ve
rildiği anda, belirli bir sürenin geçeceğinin kanunla 
gösterilmesidir. Nitekim, dört ay evvel yine muhterem 
ANAP Grubuna mensup değerli arkadaşlarımızın ge
tirdiği bir kanun teklifinin yüce parlamentoda kabulü 
ile ara seçimin yapılması için, yüce parlamentonun en 
az üç ay evvel karara varmasını kabul etmiştik. De
ğerli arkadaşlarım, aradan daha dört ay geçti; hukukun 
temel ilkelerini 'bu kadar çabuk değişime tabi tutar
sak, fevkalade yazık ederiz ve demokratik hukuk dev-
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•letirai de zedeleriz. Dört ay evvel biz bu ilkeleri pe
kala koyabilir ve yerleştirebilirdik; temel ilkeleri ma
dem o zaman değiştirmiştik, şimdi de ortaya çıkar
dık. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi 'bakınız; Jbu defa ge
tirmiş olduğunuz te'klifte temel ilkeyi değiştirirken, 
çifte standart uygulamaktan da vaz geçmiyorsunuz. 
«Meclis 'kendisini yenileme kararı verirse, bunun ta
rihini kendisi tesp'it eder. Yok eğer, Cumhurbaşkanı 
Meclisin yenjlenmes'ine karar verirse, o zaman üç ay 
sonraki 'ilk pazar günü yapılır» diyorsunuz.. 

Değerli arkadaşlarım, ikisi de bir. yeniileme lişlıemıi-
dir; İkisinin aynı kriterde olması en tabiî gerektir. 
Bunun, 'birini 'böyle, birini 'böyle yapmanın sebebi
ni anlama'k kabil değildir. ıSiz, bunu böyle yaptığınız 
zaman, yarın bir başka iktidarın gelip burada, aynı 
•sizin çıkardığınız kanun gibi bir kanun çıkarıp, önbeş 
gün sonra seçim yapmayacağını temin edemezsiniz; 
çünkü, temel 'ilkeleri bu kadar yerinden oynattıktan 
sonra, bunun nasıl 'kötü niyetlere itileceğini 'kestirmek 
müm'kün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi nedir?... Bugün bu 
'kanunu kabul ettiğimizi varsayıyorum; biz, kırkbeş 
güne seçimin bütün gereklerini sığdırmaya çalışacağız. 
Ben, önce Yüksek Seçim Kuruluna, sonra da siyasî 
partilere Allah 'kolaylık versin derim. 

Değerli arkadaşlarım, aday tespit edeceksiniz, bu
nun liçin de seçim kütüklerini düzelteceksiniz, bunun 
içinde propaganda yapacaksınız, bunun içinde kendi 
reklam »kampanyanız liçin gerekli baskı ve diğer mal
zemeleri 'hazırlayacaksınız; vatandaşa, bu dönem içe
risinde önümüzdeki iktidar dönemlinde (iktidarı aldı
ğınız zaman neler yapacağınızı anlatacaksınız ve on
dan sonra da, vatandaşın salim oyunu kullanmasını 
bekleyeceksiniz... 

. GÜRBÜZ ŞAKRANLI '(Manisa) — Siyasî partiler 
her zîaman hazır olmalıdır. 

DOĞAN KASAROÖLU (Devamla) — Haklısın 
değerli arkadaşım, siyasî partiler daima hazır olmalı
dır; ama, siyasî partiler bir temel hukuk mizamı içe
risinde hazırdır. Siyasî partiler, oynak hukuk nizam
larına oturtulduğu zaman, siyasî parti olmaktan çıkar
lar, dernek olurlar, amatör kulüpler olurlar. 

'BAŞKAN — Sayın Şakranlı, 'ikinci defa oluyor, 
karşılıklı 'konuşmalara vesile ödüyorsunuz. Lütfen... 
Deminki ricamı tekrarlıyorum. 

MEHMET ÂBDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
At dışarı,.at!... 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, şimdi, bu doksan günlük sürenin ne za
rarı var?.. Bugün kararı alırız, kanunun çıkışını takip 
öden dcfctsaıniıncı gün bu seçümi pdkajla yaparız, işte, 
gereği budur, kaidesi budur. Saiyımı Başbakan söyle
medi imi; «Türkiye'de artılk yaz - kuş (mevsimi kaıl-
cmaJmjıişftııır. Tddkomünükaısıyoın 'ilmlkânflaonı o kadar 
geliştirdik 'ki, -her ayda, her şaırfüta, seçim yaparız» 
buyurmaJdılar mı? Seçilimi pekala yaparız; eğer me
sele buysa, bir şey yok. GeL'm,, şu doksan- günlük 
şartı kaldırmayalım. Değerli arikad'aşlanım, doksan 
günlük şajrtı kaldırdığıımız zaman,, itimat edı'm, bu 
17 nci Dönem parlamentosuna şeref kazandırmaya
cağız sMevi tenzih ederek söyleyaydm, 17 med Dö-

' nâm paırlamerttosuına nakfea getireceğe. 

Değerli arkadaşlarım, bu kırkbeş günlük dönem 
içerisinde karşı karşıya katacağımız problemlerden 
bir tanesi, seçmen kütlükleri meselesi olacak. Ana
vatan Partisine mensup pek çok arkadaşımla da ko
nuştum, onlar da bu referandumda aynı ıstırabı dile 
getirdiler; pek çok kimse seçmen listelerinde isimle
rini bulamadı, «özellikle, yazlıklara gitmiş oilan- kim
selerin, hemen hemen tamamının kayıtları bulunduk
ları yere gelemedi ve büyük bir kısmı da ne oldu?.. 
Falanca semtte oturan kimselerden ta üç semt ileri
deki seçmen kütüğünde ismi çıkan dahi oldu. Bun-
ılar, hepinizin billıdiği, kabul ettiği gerçekler ve bu 
gerçekleri kabul ettiğiniz için ki, bu kanun teklifine 
hüküm getirmişsiniz ve diyorsunuz ki: «Referandum 
sırasında oyunu kullanmayan kimselere de bu hak
kın «ağlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır» 

Değerli arkadaşiarım, şimdi, Yüksek Seçim Ku
rulu bu seçim takvimi içerisinde bunu sıkıştıracak... 
•O kısacık dönemde, birkaç gün içerisinde, bunu seç
men takip edecek, siyasî partiler takip edecekHer... 
Bunu insafınıza retk ederim. Bu, nasıl olacak, na
sıl yetişecek?.. 3 milyona yakın vatandaşımız bu re
ferandumda oy kullanamadı. Şimdi, bir erken se
çimde de, biı kadar vatandaşın oy kullanamaması 
acalba hangimize sevinç getirecek?.. 
, SABİT BATUMLU (İstarfbıü) — 2 milyon da 

Anayasada oy kullanamayan var. 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, 5 dakikanız kal
mıştır efendim, v 

DOĞAN KASAROĞLU .(Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, seçim tarihinin ileriye alınmasında, 
değsrli arkadaşlarnmız bütçenin çıkmasını büyük sa
kınca olarak gösterdiler. 
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Değerli arkadaşlarını, bütçe 'bir sakınca değildir; 
Türkiye'de bugüne kadarki uygulamalar içerisinde 
12'de 1 Ibütçe usulü vardır ve geçici »bütçe yapma 
imkânları vardır, bu uygulama ibu parlamentoda 
çok yapılmıştır ve bundan sonra da yapılacaktır. 
Bütçeyi ıgerekçe göstererek, bu hükümleri saklaya
nlayız arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, unutmayalım ki, ikıtMar 
hiçlbir zaman hudutsuz Ibir güç değildir; İktidar ıgü-
oü, demokrasinin evrenseli kaidelerine bağlıdır. Aızın-
llıık haklarını korumayan bir .iktidarın, demokratik 
iktidar oknası söz konusu değildir. Azınlık haklarını 
ihlal eden, eşit şartlar altında yapılmayan 'bir seçim, 
ikime, ne şeref kazandıracaktır? İnsan Halkları Be
yannamesinin, Avrupa İnsan Halkları Sözleşmesinin, 
insanların temel hak ve hürriyetleri açısından say
dığı seçim prens iplerini yıkarak yapılacak 'bir seçim
de, inanın ki, kaybedecek 'olan, kazanan olacaktır. 

Değerli arikadaşilarım, 17 noi Dönem parlamen
tosunun en büyük görevi, sandıktan aldığı bu mu
kaddes emaneti sandığa götürmek idi. Yüce parla
mento 'bu .görevini yaparken, sayın üyeleri de bu 
hizmetin huzurunu daima yaşayacaklardır. Ülkeyi 
yasaksız Ibir demokrasiye kavuşturmak, yüce parla-
tmenltonun şerefli hir görevi olımuş ve yüce milleti -
ımiz oyları ille parlamentonun bu şerefini koruması
na yardımcı ollımustur. Şimdi, 17 nci Dönem parla
mentosuna düşen en hüyük hiızmet, hukuk düzeni 
içerisinde yapılacak seçimle, hizmeiti, 18 inci Döne
me teslim etmek olacaktır; ama, hukuk düzenini 
yıkan, demokrasiyi, yalnız sandığa gitme anlayışına 
hasreden ıbir kanunu çıkarmak, 17 nci Döneme (her
halde şeref hanesi açmayacaktır. 

IJSKENDER ÖBNAP EGE (Aydın) — Bakan
lar ne yapıyor orada? 

MUSTAFA MURAT SÖKlMENjOĞLU (Hatay) 
Sayın Başkan, hakanlar orada sohbet ediyorlar; ol
maz ki 'böyle, istirham ederim. 

YILMAZ DEMİR ItfBilecik) — Başkanın gözü 
muhalefette. 

iDOÖAN KASAROĞLU {Devamla) — Efen
dim, dlördüncü yılın sonuna geldik, sayın bakanları
mız, Meclise belirli Ibir saygı içinde kalma itiya
dını edinemediler. Umut ederim ki, 'bundan sonra 
gelecek yüce parlamemtonun bakanları aynı hatayı 
yapmazlar. (1DYP ve SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, kanunun hu haliyle çık
ması, rejimi tehlikeye sokacaktır. 

ı Değerli arkadaşlarım, umut ederim ki, Anavatan 
I Partisinin çok değerli nıille'tvekilleri, meseleyi sali-
I men düşünecek ve rejimi tehlikeye sokmayacak dü-
I zenlemeleri yapacaklardır. Aksi hailde, teklif bu ha

lliyle kanunlaştığı takdirde, Doğru Yol Partisi ola-
I ralk, durumumuzu yeniden gözden geçirmek ve yet-
I kili kurullarımızda rejimin sorumluluğunu yüklen-
I meme konusunu görüşüne durumuyla karşı karşıya 

'kalacağız. 
iBeni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, 

I saygılar sunarım efendim. I(DYP sıralarından «Bra-
I vo» sesleri, alkışlar 

'BAŞKAN — Teşekkür öderiz Sayın Kasaroğlu. 
I Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru'bu adına, Sayın 
I Turan ıBayezit, buyurunuz efendim. 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN «AYEZİT 
I -([Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekil-
I leri; Sosyalidemokrat Halkçı Parti Grıılbu adına ve 
I şahsen yüce heyete saygılar sunarak, 17 noi Dönem 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin hukukî ve siyasal 
I yaşantısını noktalayan; ancak, konusu itibariyle ta

rihe tgeçecek en hüyüık sorumluluk ve tarihe geçecek 
en hüyük şeref payını yüklenmemize neden olabi-

I lecek bir teklifin görüşülmesi vesilesiyle saygılar su-
I nuyorum ve grulbumun hu konudaki görüşlerini arz 

etmek istiyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

I Muhterem arkadaşlarım, hemi anlayışla dinleme-
I nizi ve Ibenim üslulbumu, dört yıllllrk muhalefet - ik

tidar partisi ilişkilerini hatırlayarak, anımsayarak, 
süzgeçten geçirerek değerlendirmenizi rica ediyorum. 
Dört yıllık; ilişkinin içinde «diyalog» denen; ancak, 

I demokrasinin en erdemli Ibir yöntemi olan alışkan-
I lığın 'bulunmadığını, bu dört yıllık süre içerisinde 

iktidar partisinin diyalogu, sadece ve sadece Ibir kah
ve içme çerçevesinde 'mütalaa ettiğini ve bu iktidar 
partisinin ve o partinin bütün kararlarında tek başı
na egemen olan Sayın Başbakanın, hırakın muhale-

I 'f-eti, Meclisi dahi, kendi grubunu dahi, sadece kemdi 
kararlarını icra ile mükellef ıbir topluluk olarak 
gördüğünü gözden uzak tutmamanızı, özeliMe rica 

I ediyorum. ıflSHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce, bu Mec
liste mevcut siyasal parti gruplarının, siyasal partii-

I lerin demokrasi anlayışını tahlil dimek gerekir. Bunu 
I tahlil etmek için de çok kolay bir yöntem; iktidar 
I partisinin demokrasi anlayışını gözler önüne ser

mektir. Nedir iktidar partisine göre demokrasi anla-
I yışı?... Çok yazık ki, Türkiye'nin siyasal tarihine 
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«Turgut Özal'ın demokrasi anlayışı» şekli ile ge
çen Ibu sistem, sadece ve sadece rakamlara, sadece 
ve sadece şekle, ısaJdece ve sadece «tahtadan oluşmuş 
bir sandığın, yapılabildiği kadar dış tesirlerden ma
sun; ama iktidarın her türlü 'baskısına, her türlü ta-
sallluduna açılk ibir demokrasi ölgesi olmasıdır. Bu 
yaşanmıştır arkadaşlar. !Bu iktidar zamanında ımahal-' 
lî seçimlerde, ara seçimde ve en son yaşattığımız 
halkoylamasırada, devletin büıtün olanakları kullanıl-
mış, ibir siyasal iktidarın yapabileceği; Türkiye'nin 
çok partili siyasal döneme (geçtiğinden hu yana re
jimi inkıta uğratanlar, demokrasiyi yozlaştıranlar 
da dahil olmak üzere hiçbir dönemde rastlanmayan 
hükümet baskısı, hiçbir dönemde rastlanmayan hü
kümet hegemonyası, hiçlbir dönemde rastlanmayan 
siyasal rüşvet - vatandaştan alınan siyasal rüşvet -
hu iktidar döneminde yaşanmıştır. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

'tşjbe bu iktidarın demokrasinin anatomisinde, bu 
iktidarın ve ıbu iktidarın simgesi Sayın Özal'ın de
mokrasi anlayışının tahlilinde bu unsurlar yatar. 

HAKKI ARTUKARSDAN l(Bingöll) — Daha 
dün meydanlarda bunları söyledin. (SHP sıraların
dan gürültüler) 

'BAŞKAN — Sayın Artükarslan, lütfen efendim... 
M. TURAN BAYEZİT ((Devamla) — Bırakın 

konuşsun arkadaşlar, bu anlayışı lütfen gösterin. 
Anavatan Partisindeki bazı 'milletvekili arkadaşları
mız - «Bazı» kelimesinin altını çiziyorum - aday 
olmak için bugün en son numaralarını yapmaya 
mecburlar; bırakın konuşsunlar. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

HAKKI ARTÜKARSLAN (Bingöl) — Lüzum
suz konuşarak kürsüyü lüzumsuz yere işıgal ediyor
sun. 

'BAŞKAN — iSayın ımillletvekili, karşılıklı ko
nuşmaya neden vesile (ölüyorsunuz?.. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — (Muhte
rem arkadaşlarım, seçim sistemleri ve seçim ka
nunları, bir demokrasi için anayasalar kadar kut
saldır. Seçim sistemleriyle oynayan diler, bir gün 
gelir kırılır, bir gün gelir ateşe düşen bir eli gibi 
yanar. Bu iktidar, dört yıllık döneminde seçim sis
temiyle 4'ün karesi kadar oynamıştır. Bu iktidar, 
getirdiği sistemlerle vatandaşın en kutsal hakkı olan 
oy hakkını ve bu oy hakkının en kutsall simgesi olan oy 
pusulasını, oy pusulasının atıldığı seçim sandığını, 
o oy pusulalarının birer tabutu hailine getirmiştir. 

1 TARIM ORMAN VE IKÖYİIŞjUBR'1 BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Allah AMah!.. 

i İM. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Evet, hi-
I rer tabutu haline getirmiştir. Vatandaşın iradesini 
I yansıtmayan oy pusulaları o tabutla mezara gömül-
I müş demektir; ama bunu sen anlayamazsın. 
I iMulhltıerem arkadaşlarını, Anayasalımız; sbçrım slis-
I temi koymamıştır; nispî temsil mi olsun, ekseriyet 
J sistemi mi olsun?... Ama, Türk demokrasisi çok par-
I tili düzenden bu yana hepisini denemiş; ekseriyeti 
I denemiş, nispî temsili denemiş, miMî bakiyeyi dene-
I imiş, sonunda, demokratik esaslara ve bu ıtoıplu-
I mun tabiatına en uygun sistem olarak nispî temsil 
I sistemini görmüştür. 
1 ıBuıgün, Milletvekili 'Seçimi Yasasında kural ola-
I rak nispî temsil vardır; ama bu iktidar, getirdiği bu 
I teklifle ve bundan önce kabul ettiği yasalarla, mem-
I iekette nispî 'temsil mi uygulanmaktadır, memleket-
I te ekseriyet sistemi mi uygulanmaktadır, memlekette 
I dar bölge sistemi mi uygulanmaktadır, hiç kimsenin 
I anlayamayacağı bir kargaşa getirmiştir. 

(EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Özal sistemi. 

İM. TURAN IBAYEZİT (Devamla) — Sayın 
I Özal'ın her zaman söylediği, muhalefete yüklettiği 

çifte standart.. Keşke siz çifte standart kullansa-
I nız da başımızın üstüne koysak. Hangi standardı 
I kullandığınızı bilmiyoruz; üçlü standart mı, beşli 
I standart mı? İşinize geldiği an tasarınızın üzerine 

bir TSE damgası basıyorsunuz ve bunu «standart» 
I diye öne sürüyorsunuz. İşte sizin demokrasi anlayı

şınız budur arkadaşlar (SHP sıralarından alkışlar) 
Muhterem arkadaşlarını, bugün Anavatan Par

tisi Grubunda ifciyüzelli küsur milletvekili var. Bu
nun bir kısmı halkoylarıyla geden Anavatan Partisi 

I milleüvekilli, bir kısmı da kaydı Ikalbul milletvekili... 
I (SHP sıralarından alkışlar) 'İkiyüzelli küsur millletve-
I İkili ile şu Meclisin en büyük grubudur, bunu inkâr 
I ©demeyiz. 
I IDiğer; partiler, özellikle ,Sosyaldemokrat Halkçı 
I Parti, başından bu yana, halikından aldığı güçle, hal-
I kından aldığı, halk deyimiyle anasının sütü gibi he-
I lal oylarla gelen arkaldaşllarım burada dimdik ayak-
I tadır. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
I Bugün, helal 62'de olsak, sizden küçük partiyiz. 

UEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (istanbul) — 
I Doğru, 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ama, bu 
I tasan kabul edilir de 1 Kasımda seçim yapılırsa, 
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1 Kasım günü Anavatan 'Partisi de, Sosyaldemokrat 
Halkçı Partti de, Doğru Yol Partisi de, Demokratik 
Sol Parti de, iRefah Partisi de, seçime girebilecek 
hütün partiler ide fbirbirine eşittir; büyük, küçük 
parti yoktur, minlderide aynı güçle güreşımelidirler. 
İktidar partisinin ve bu .Medlisin haysiyetli görevi 
alltını çiziyorum bunun - bu güçlerin o minderde ay
nı imkânlarla, aynı devlet imkânlarıyla güreşmesini 
temin etmektir; ama sizde ne gezer... Neler getiri
yorsunuz, bir Ibir sereceğim gözlerinizin önüne. 

SAİBİT BATUMLU (İstanbul) — Mangal gibi 
yürek var onlarda. 

ıM. «TURAN IBAYEZİT (Devamla) — Propagan
da süresini yirmiıbir günden 10 güne indiriyorsunuz; 
ama sizin için 10 gün değil, aldatmayın milleti.. Hep 
aldatıyorsunuz, her şeyde aldatıyorsunuz; gerçeği yine 
koyalım. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Aldanma
yın. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Bu süre, 
sizin için on gün değil; ibu ısüre sizin içim seçimden 
birgün önceki saat 18.00'e kadar bütün gün açık. Bu 
teklifle kaldırdınız ıbir maddeyi. Ne yapıyorsunuz? 
Seçimden önceki onbeş gün zarfında siyasî partile
rin seçim teberlerinin radyoda televizyonda yayın
lanmasını önlüyorsunuz. Niçin önlüyorsunuz arka
daşlar, söyleyin, niçin önlüyorsunuz? Sizinki önleni
yor mu? önlenmiyor. Yine «İcraatın İçinden» çıka
cak oraya; yine tutacak Toplu Konut Fonu, «Rek
lam yapıyorum» diyecek; yine Halk Bankası, Ziraat 
Bankası, «Reklam yapıyorum» diyecek; yine TRT, 
«Program yapıyorum» diyecek ve Anavatanın propa
gandasını yapacak. IBu mudur eşitlik? (ANAP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Ve yine 

para konusunda sizin anlayışınıza uygun sistemleri 
getirdiniz. Bugün 'bir hesap yaptım. Son kabul etti
ğimiz bir kanuna göre -belli olmaz, belki onu bu 
gece ibir korsan maddeyle değiştirirsiniz; çünkü siz
den her şey (beklenir- seçim yapıldığı bu yıl içerisin-' 
de ilave ödenek olarak 2 milyar 707 milyon lirayı 
siz alacaksınız. Dörtte üç helâl para, dörtte (biri helal 
değil; 84 üncü maddeye giren miMetvekillerinin, mil
letvekilleri başına düşecek 10 küsur milyonun hâsılı 
zarbıyla bulunan Öbür paralar (helal değil, dörtte üç 
helal para. Biz ne alacağız? 10 bin, 15 bin belki far-
kedebilir, 658 milyon alacağız, öbür partiler daha 
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az alacak. Niçin, sebebi ne? Mademki biz sizinle 
eşit şartlarla güreşeceğiz, bunu kaldırmamız lazım. 
•(ANAP şuralarından ıgülüişjtneliör) Oüömeyin. Herkes 
Ibiıliyior M, bu 2 milyar 707 milyon lira -Idıöıritltfâ üç 
'helal olsa- devletten gelen para. Bunun dışında, hol
dinglerden gelecek paralanın hesabı bilmem ne ka
dar?.. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Doğru 
Yol'a ıslar onu. 

İM. TURAN BAYEZPT (Devamla) — Size soru
yorum. Onu siz Doğru Yol'a sorarsınız; ben size so-
ruyorajm. 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Samsun) — Banker 
BAKO... 

M. TURAN BAYEZİT ((Devamla) — Muhterem 
arkadaşlanıim, bazı çocuklar varıdır, mahallenin mey
danında kavga eder; ama karşıdakini dövemez; döv
mesi ve dlövelbillmesi içiin .lomuin kolunu, anasının Veya 
babasının tutması tamıdır. Hakikaten, bazen ana, 
Ibaba gelir, çtocuğuln kolunu tutar veya bir engelle-
ıme yapar ve o ötekini Idiövmüış olur. îtşite s:z seçiimide 
böyle güreşeceksiniz. Siz muhalefet partilerinin kolu
nu, çıkardığınız yasalarla bağlayacaksınız, siz her 
türlü dejenere ölmüş siyasî ulsıulleri uygulayacaksı
nız, siz her türlü siyasa baskılam yapacaksınız ve so
munda gerine gerine «Seçim yaptık, şu neticeyi aldık» 
diyecekisiniîiz... Eğer ıdıemdkrasiinin erdemi, demokrasi
nin şerefi bu ise, bu erdem ve ibu ışeref size helal ol
sam. 

AHİMET RKİMZİ ÇERÇİ (Adana) — Sen doğar
ken anayasa öyle idi. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, üç aylık süre, yasada mevcut olan se
çimlere karar veırillmesinden itibaren geçecek dokisan 
günlük siürle (bu teklifte kırklbeş güne, kırk gıülne -her 
ne ise- indirildi; ama burada, tatmin edioi bir gerek
çeyi aramayı bir yana bırakıyorum, bir, çelişkiyi izah 
etmek mümkün değil. Lütfen, Anavatan Grubu adı
na konuşacak arkadaşım veya Hükümet adına sa
yım bakan, çok rica ediyorum bu çelişkiyi izah etsin
ler. 

Ştaudi. Anayasalınız, çok iyi biliyorsunuz ki; ya
ni, Ibunıda da şüpheliyim, beni bağışlayın, dört yıl 
geçti Ibiz hakanlara dahi -(bağışlayın, gerekirse ilsılım 
de sayarız- sayın bakanların bir kısmına dahi şu 
Anayasa ile İçtüzüğü öğretemedik; ama ibikliniz ka
bul ediyorum. Biliyorsunuz ki Anayasa, seçimlerin 
yenilenmesi konuşumda Meclise ve Sayın Cumhurbaş
kanına yetki tan'ımıştor. Meclise tanıdığı yetki takdi-
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rîdir; iktidar partisinin veya ekseriyeti temin edebi
lecek partiler koalisyonunun takdiri ile seçim yenilenir; 
ama Sayım Cumhurbaşkanına tanınan yetki tadadî-
diır, sayılmıştır ve rejim 'bakımından Önemli bir yet
kidir. Rejim bakımından Türkiye'yi 12 Eylül'e geti
ren bazı sebepleri kapsayan bir yetkidir. Hatırlata
yım okuyacağım size An ay asamızın 116 ncı madde
sini. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sonra 
İken dine okursun. 

(BAŞKAN — Lütfen efendim... 
(M. TURAN BAYEZIT (Devamla) — Ben bili

yorum da, ısize otamak işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Artiukarslam, çdk rica ediyo
rum, Başkanlığı yormayınız. Lütfen efendim... 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Söy!es:m 
Sayın Başkan, Allah aşkına söylesin. Sayın Başbakan 
burada yok, birisi gider Sayın Başbakana, «Antukars-
lan Bayezit'e şöyle laf attı» der belki 'birinci sıraya 
girer. 

BAŞKAN — Lültifen efendim, siz orada rahat 
oturuyorsunuz... 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Belki b;<-
ırûmci (sıraya girer Sayın Başkanımı, (bırakım söylesin. 

BAŞKAN — Ama... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Siz haıyal 

görüyorsunuz. Anbulkarslan için iki, üç yok... 
IBAŞKAN — Sayım Artukarslan, İçtüzük hüküm

lerin1! tatbik edlariım zatı âlinize... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Değerli ar

kadaştanım, 11*6 mcı madde bakın ne diyor : «Bakan
lar Kurulunun, 110 ucu maddede belirtilen güvemoyu-
mıu alamaması ve 99 unau veya 111 imci maddeler 
uyarımca ıgüvensizlilk oyıuyla düşünülmesi hallerinde; 
45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı 
veya kurulduğu halıda güvenoyu alamadığı takdirde 
Cumhurbaşkanı...» şöyle şöyle seçimi yeniler. Düşü
mün, bir de 45 gün var burada. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Anaya
sada «şöyle şöyle» diye 'bir laf yok Sayım Başkan. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — 90 + 45 ne 
yapar? 13'5 gün yapar. 

Arkadaşları, düşünün : Hükümet kurulamamış, 
hükümet güvenoyu alamamış, Cumhurbaşkanına «90 
ıgün sonra seçimi yıanile» diyorsunuz; ama Meclis, 
böyle bir durumla karşı karşıya olmadığı halde, «İs
terse 10 gün ısonra yenilesin» diiyorsumuz. Bunun 
mantığını lütfen burada izah ediniz, özellikle Oum-
Ihurbaşkannmım yenileme süresini çok kısa tatmanız 

gerekir sizin mantığımızla. Kaldı ki biz, gerek Mec
lis karar versin, gerekse Sayın Cumhurbaşkanı, ob
jektif şartların tahakkuku sonucu yenileme yoluna 
gitsin, 90 günlük sürenin muhafaza edilmesi gerek
tiği kanısındayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun bütçeyle de bir 
ilişkisi yoktur. Hükümete, bütçeyi -Ekim ayının 15'i 
galiba- tarihinde sunma mecburiyetimi vaz etmiştir. 
Seç'lm de yapılsa, hükümet devamlıdır. 1983 senesin
de ne oldu?.. Yanılmıyorsam, hükümet 12 Aralıkta 
ıgiüvenıoıyu aldı. Ne oldu andan sorara, yılbaşına ka
dar memleket bü'tçes'z mi kaldı? Onum için, «Bütçe 
sebebiyle önıe almak gerekir. Efendim, propagandayı 
uzum tutarsak vatandaşın zaten kafası şişti...» Vatan
daşım kafasını biz şişirmedik, vatandaşım kafasını 
Sayın öza!1 şişirdi; vatandaş biliyor bumu. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) Girdiniz halkın içime, git
tiniz ha'kın içime bu referandum içim; size bumu diyıetn 
olmadı mı; söyleyin, olmadı mı? 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Hayır, 
memnum o'dular. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Sükût ik
rardan gelir; size dediler bunu. Biz şişirmedik, siz 
şiş irdin iz. Bizim hakkımı!zı, sizin bir günahımız ne-
dlemiyie niye ellimizden allıyorsunuz?.. 

Değerli arkadaşlarım, komisyonda yapılan iki 
<ek'temeye temas etmek işitiyorum. Komisyon -deımin 
de dedim, ne gibi konsan eklemelleır olacak henüz bil
im' iyoruz onıu, Komisyomıuin ekseriyeti orada olmadığı 
;c'in be İlk i böyle bir şey o'ımaz- birleşik oy puısıulala-
rına millötjvekili adaylarının isimler imim yazı İmam ası
nı öngörmüş... Şimdiye kadar, bili yomumuz, birleşik 
oy pusulalarında, sıraya göre partinin adı, parti amb
lemi, altımda (milletvekili lisilmıleri yer alırdı. Niçin ar
kadaşlar; niçin millıetvekili isimlerini siyasî partile
rim süttuınuma yazmıyorsunuz? Bu, süreyi imi engeller? 
Enige'ıDemez. iBu, kâğıt israfı m'idur? Değildir. Niçin? 
Bılr tek sebebi var; çünkü o listede utanacağınız 
isimler olacaktır. (ANAP sıralarından «Ayıp, ayıp» 
sesleri, gürültüler; SHP şuralarımdan alkışlar) İşlte bu-
ınıun için isimleri yazmıyorsunuz. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, düzeltsin bu lafı, ayıptır bu laflar. 

BAŞKAN — Sayın Artlükarslan, buıgüln çok ta
hammülsüzsünüz. Başkanli/ğı yormayınız. Bakınız, 
tgece geç vakitlerde çalışıyoruz, lütfen Başkanlığı yor
mayınız. 

IÎHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Baş
kan, mantıklı konuşsun, dinleyelim. 
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BIAİŞK1AN — Rica edi/yorum,, özelikle rica ediyo^ 
raim. 

M. TURAN BAYEZİT ı(Devamla) — Sayın Baş
kan, ımıuıhterem arkadaşlarıım; komisyonda da sıöyle*-
d'lm; (Buıgün körn'lsıyanda konuşurken bir arkadaşımı 
bu şekilde biır 'hassasiyet gösterdi, orada da söyle
dim, tekrarlaimaya ımeclburuım) ben,-ferdî ve siyasî 
terbiyenin hudutlarını her zaman takdir ederim. Sö-
zürride kilmsenin. islm|:ni kullanmadum; ama utanıla-
calk i'Siiım şaseniz (itiraz ıddenler) ona 'ben bîür şey di
yemem, siz IbLİirs'niz. (ANAP sıralarından gürültü
ler, SHP sıralarımdan alkışlar) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — O sen
sin, sön... Sen kendini okuyorsun. 

'M. TURAN BAYEZİT {Davamla) — Allah'a şü
kür, aknım ak. Artlulkarıstan, biliırsin, senin Başbaka^ 
ınına, işenin İçişleri! Bakanıma «Sicilini elinizdie, gidin 
İnceleyin» dedim; inoeladilnizse çık burada anlat. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Söyledi
ğin laflara bak, laflara... Utanılacak laflar ediyor
sam. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Allah'a şü
kür, alnım ak. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Söyleye
ceklerini dinllemiyaruım, dışarı çıkıyorum. (GürüLtü-
ler) 

M. TURAN IBAYEZİT (Devamla) — Arkadaş
lar, çolk teşelkkülr cjderüm ama, ssiz bana bırakın, hep
isin! halledenim ben... 

ATİLLA SIN (Muş) — Sen kiminle alay edi
yorsun, ıonu söyler misin? içGürülıtüler) 

M. TURAN BAYEZÜT (Devatmla) — Sayın Baş
kan, ıtemaıs edeceğim konıu öneml'i bir kbnu; çok 
önemli ve anlayanlar için, anlayabilenler için çok 
cllddî bir konıu. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu
günkü! olağanüstü (toplantısı, şu toplantı, acaba Ana
yasa karşiismda geçerli nrldBr, yasal mıdır, bunu ir
deleyeceğimi. Kömıiisyoindta kıdeledim, tekrar eteneye 
medbunum. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ördü) — Ütiraz ©den 
imi var? 

iM. TURAN BAYEZİT (Davamla) — Anayasa 
neyi öngörüyor? Şu kadar milletvekili imzası ile top
lanır, Idiyor. Evet, okundu o kadar miUeıtlvekili, imza
sı, maşallah halita daha fazlası var; ama (Başkanlık 
Divanından rica edıyoır/um, lönergedekiı imzaların mü
rekkeplerini tahlil etitirerek imzaların yaşını tespit 
eititinsinler. O imzalar ne zaman atılmış|tır?.. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Seni niye 
• ilgilendiriyor? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Önemli
dir bu, anlamazısınız. Anlamazsınız; ön'amliid'ır. O im
zalar iki ay önce, üiç aıy önce atılmışıtr. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Baş
kan, lülüfen, konıu ilıe ilgili konuşsun. 

'M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — O iımzalar, 
niçin kullanılacağı bilinmeden atıOm »ıştır. Meydanda; 
Başbakanınızın, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının 
televizyondaki beyanatına gidin bakın, meydanda. 
Lütfen talh'JM tetitİTİn1; bunlar hatır imzasıdır. 

IBiliyorışunuz, ticarî hayatta «Hatır bonusu» (diye 
bir müessese vardır. Bir/iisi müflis hale gelmektedir 
-Saym Başbakan ıbir on onlbeş gün bekleseydi, Ana
vatan Paırti'Sİnlde bazı iflas, konkordato talepleri fa
lan olabilecekti- o zaman 'tutansınız, iflastan kurjtıul-
ımak için hatır ı'lmızaısı alınsınız, hatır bonosu alırsınız; 
ama o bono fiyasko verirse, ısadece bir kişi sürükle
nir gider. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasal hayatta verilen 
hatır imzalarının, siyasî hatır imzalarının vebali tek 
tek size çıkmaz, bunun günahı demokrasiye ve rejime 
yazılır; demokrasiyi iflas ettirirsiniz, rejimi iflas et
tirirsiniz. Anavatan Grubundaki vicdanlı arkadaşla
rım, inanıyorum ki şimdi beni dinlerken bana hak 
veriyorsunuz. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, yine, usul 
müzakereleri sırasında münakaşa edildi; acaba se
çimlerin yenilenmesi bir kanun olarak mı teklif edil
seydi, yoksa Meclis kararı mı olsaydı? Benim kişisel 
anlayışım partimin anlayışı - Anayasayı bu şekilde 
yorurnlayabiliyoruz - Meclis kararı olması şarttır; 
kanun olamaz. «Efendimi bu şekilde Meclis kararı 
olursa, kazaî murakabeye tabidir, değildir...» Tabiî 
bunlar da, arkadaşlarımın ileri sürdüğü, saygı duyu
lacak haller; ama önemli bir konu var arkadaşlar : 
Siz seçimin yenilenmesini kanunla yaparsanız, şu 
Meclisin iradesine Sayın Cumhurbaşkanını ortak eder
siniz. Sizin buna hakkınız yoktur. Anayasa, seçimin 
yenilenmesinde müstakilen iradeyi bize veriyor; ama 
kanuna koydunuz mu, Sayın Cumhurbaşkanı hem de 
bunu Konseyede inceletecek. «Sayın Cumhurbaşkanı 
yarın bunu imzalayacak» diye haberler de yayıldı. 
Ben şahsen kabul edemiyorum; Konsey bunu nasıl 
inceleyecek, Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar önemli 
bir konuyu bir günde nasıl inceleyecek? Şu zabıtlar 
bile bir günde okunmaz. Nasıl inceleyecek, onu bile
miyorum. Tabiî, bu neşredildiği zaman göreceğiz. 
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Arkadaşlar, Cumhurbaşkanını şu Meclisin yetki
sine ortak 'etmek hakkınız değildir; ama yaptınız, ya
pılmaması gereken bir şey olduğunu lütfen biliniz. 

Niçin karar olmalıdır da... 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, (5) dakikanız kal
mıştır efendim. 

M. TURAN BAYEZÎT (Devamla) — Sayın Baş
kanım, sözümün kesildiği süreleri de lütfen ilave etti
niz mi efendim? Çok rica ediyorum Sayın Başkanım. 

Arkadaşlarım, bu hususu teyit eden bir hüküm 
var, Müsaade ederseniz Milletvekili Seçimi Kanunu 
nun 8 inci maddesini okuyacağım; bu maddeyi kal
dırmamışsınız, halen yürürlükte : «Seçim dönemi bit
meden önce seçimin yenilenmesine Türkiye Büyük 
Millet Meclisi veya Cumhurbaşkanınca karar veril
mesi halinde, durum Bakanlar Kurulu tarafından 48 
saat içinde ilan olunur.» Burada işte bu... 

Arkadaşlar, bakanlar kurulunun kanunu şu şekil
de ilan etmesi var mıdır Anayasamızda? Yoktur. Ka
nunu Cumhurbaşkanı ilan eder. O halde, seçimin ye
nilenmesi kararı bir Meclis kararı olması gerekir; 
alna niye bunu yaptınız? Çok açık bu, Başbakanın 
kurnazlığı; ama bütün kurnazlıkları ortaya çıkardı
ğımız gibi, bunu da biliyoruz. Bizim kabul edemeye
ceğimiz, rejimi yozlaştıracak bazı maddeleri getirdi, 
bir de 15 inci (şimdi 19 uncu) madde olarak seçimin 
yenilenmesini getirdi. Düşünüyor ki, buna karşı çık
tılarını, seçimin de yenilenmesine karşı çıkmış sayıla
caklar, ben bunu kullanacağım... Onun hesabı bu. 

Arkadaşlar, biz, halkın menfaati bahis konusu ol
duğunda; biz, halkın geleceği bahis konusu olduğun
da böyle şeylerden korkmayız. Bizde mangal yürek 
yok, bizde insan yüreği var. (SHP, DSP ve DYP sı
ralarından alkışlar) Bu itibarla, biz o yüreği bu hal
kın menfaati uğruna, çekinmeden, korkmadan her 
konuda ileri süreriz; ama, şu oyununuzu gördüğü
müzü - tabiri bağışlayın, ama kullanmaya mecburum, 
bu tertibe karşı bu tabir kullanılır - şu oyununuzu 
yutmadığımızı vurgulamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, öncelikle bir 
de şuna temas edeyim : Şu kanun teklifinin genel 
gerekçesini okursanız, sadece 19 uncu maddeyi kap
sıyor; 18 maddenin gerekçesi yok. Alıştık biz buna; 
sanki bir matbaada bazı kitap formaları birbirine ka
rıştırılarak ciltlenmiş gibi kanun tekliflerinin geldi
ğini dört yıllık süre içinde çok gördük; ama bakıyor
sunuz 5 inci maddeden itibaren bir 18 inci dönem 

milletvekili geliyor. Nedir bu 18 inci dönem millet
vekili? Bilmiyoruz biz; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16... 19 
uncu maddeye kadar biliyoruz. Ha, 19 uncu madde 
gelince anlıyoruz ki, 1 Kasım 1987 tarihimde yapıla
cak seçim bu. Arkadaşlar, limsaf edin, siz o seçimi 
kabul etmeden, yüksek Meclis o seçim tarihini ka
rarlaştırmadan nasıl bu sistemli getirirsiniz, onum şart
larını nasıl korsunuz?... Bu, normal hukuk düze
ninde olmaz; ama Anavatanın hukuk düzeniimde 
olur; çünkü Anavatanın hukuk düzemi Sayın Baş
bakanın iradesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir ara seçim geçirdik. 
Dediğim gibi, her türlü baskılar yapıldı. Siyasal 
ahlakla kabili telif olmadığı münakaşa edilen ve te
lif edilemeyen baskılar yapıldı; ama ne oldu? Hal
kın demokrasi şamarı sakladı. Bir halkoylaması ge
çirdik. Kazanabilmek için meler yapılmadı, yaşadık; 
neler yapılmadı... Sözüm ona, Sayın Başbakan, «Ben 
tarafsızım» dedıi, «hayır» kampanyasını bütün ba
kanlarıyla, bütün [milletvekilleriyle, bütün teşkilatıyla, 
gazetesinde, basınımda ANAP yürüttü ve" oy ver
meden bir gün önce, Sayın Başbakan çıktı, «Beınirn 
oyum hayırdır» dedi, Oy verme günü o yüce kud
retin, o halikın, o demokrasinin şamarı, yine patla
yınca Sayın Başbakan, belki şaşırdı, belki bir başka 
psikolojik nedenle bunun böyle o;knasımı istediğini 
söyledi. Gerçek bu... (ANAP sıralarındam gürültü
ler) Gerçek bu. Eğer bumun böyle olmasını istiyor 
idiysen ve hatta Sayın Başbakanın deyimiyle arz edi
yorum, bu Meclisin üzerindeki bazı spekülasyonların 
kalkabilmesi içlin gerekli görüyorsan; yani sen kem
di Başbakanlığını, sen kemdi hükümetimi gayrıimeşru 
k^bul ediyorsan, o zaman başlangıçta buma «evet» 
d^men gerekirdi. Bu şamarı da yediniz. 

j Şimdi, her türlü baskıyı yine yaparak, her türlü 
hıjılkulkî sistemleri yozlaştıracak esasları getirerek 
bijr erken seçiımıe güdeceğiz. Sosyaldemokrat Halkçı 
Pşrti olarak hiçbir zaman erken seçime karşı çık-
rnıkdık. 

'BAŞKAN — Sayın Bayezit, toparlayınız efen
dim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) 
rum Sayın Başkanım. 

Toparlıyo-

Sayın Başikamım, şu ana kadar ve biraz daha sa
nırım hakkımı kullanıyorum, ondan sonra, size şük
ranlarımı sunarak, ilavenizi kullanacağımı. 
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Hiçbir zaman bir erken seçime karşı çıkmadık; 
ama rejimin yozlaşmasına; ama Özal diktasına; ama 
Özal diktasının devamına her zaman karşı çıktık. 
(SHP ve1 DYP -sıralarından alkışlar) İşte bu konuda 
da rejıimi, demokrasiyi bu tür tasallutlardan kurtar
mak (için bu teklifin karşısına çıkıyoruz arkadaşla
rım ve demin dediğimiz gibi, insan yüreğiyle karşı 
çıkıyoruz ve yine, şunu bilesiniz ki, sadece ve sadece 
olumsuz oy vermekle değil, bu teklif bu şekliyle ka-
ıbul edilip, bu şekliyi© Sayın Cumhurbaşkanı tarafın
dan yayımlanarak yürürlüğe girdiği takdirde, halkın 
5,5 milyon oyunu 1983 yılında alarak buraya gelen 
Anamuhalefet partisi olarak, yetkili kurulumuzda, 
önümüzdeki erken seçime girip gfinmeme konusunu 
ciddiyetle değerlendireceğimizi ve bunun - çok iyi 
Mirsiniz, biz dört yıl boyunca verdiğimiz sözü tut
tuk, biz blöf yapmadık - Sosyaldemoıkrat Halkçı Par
ti taraından bir rejim meselesi olarak ciddiyetle ele 
alınacağını ve daha zamanın geçmemiş olduğunu özel
lik!© vurgulıamalk istiyorum. Temernnıi ediyorum ki, 
seçim meydanı sadece Anavatan Partisine - demin
ki misalimle, anasının babasının bütün çocukları ko
valayıp, oyun meydanını yalnız kendi oğluna bırak
tığı gibi - kalmaz ve Anavatan Partisi tek başına 
seçime girme durumuna düşmez. 

17 ndi Dönem Türkiye Büyük 'Millet Meclislimin 
hatası ve sevabıyla tarih olduğu şu anda, Sosyalde-
mokrat Halkçı Partinin, bütün üyeleriyle' halkına 
karşı görevini yapmış olduğunun gururu ve vicdan 
huzuru içinde hepinizi saygıyla selamlarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sa
yın Reşit Ülker; buyuruın. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ANAP GRUBU ADINA REŞİT ÜLKER (Is-
lianbu!) — Sayın Başkan, sayın ımıillet vekilleri... 

YILMAZ DEMİR (Biledik) — Sayın Başkan, 
lütfen, Anavatan Partisi paralı asker kullanmasın, 
ikaz ediyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, bu nasıl laf, paralı asker nasıl olur Mec
liste?... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Seçimlerle İlgili 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye 
'Büyük Millet Meclisinin 18 inci Dönem Milletvekili 
Genel Sedimi Hakkında Kanun Teklifi üzerinde Ana
vatan Partisi Grubu adına görüşlerimizi sunmak is
tiyorum-

Sayın Başkan, sayın mMetvekilleri; Anayasamızın 
77 ndi maddesi: 

«Türtkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri beş 
yılda bir yapılır. 

IMeelis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine 
karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar 
altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de 
seçimler yenilenir. 

Yenilenmesine karar verilen Meclisim yetkileri, 
yenii Meclisin seçilmesine kadar sürer» demektedir. 

öte yandan, bu Anayasa hükmüne paralel ola
rak 10.6.1983 gün ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi 
Yasasının «Seçimlin Yenilenmesi» başlıklı 8 inci mad
desi şöyledir... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Yahu ANAP'ta 
hiç adam yok mu da bunu çıkar tır iyors unuz karde
şim? Hiçimi adam yok sizde? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Ayıp 
oluyor vallahi. Hiç olmazsa isen söyleme. 

ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Sen çık karde
şim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — «Seçim dönemi 
bitmeden önce, seçimin yenilenmesine Türkiye Bü
yük Millet Meclisi veya Cumhurbaşkanınca karar 
verilmesi halinde, durum Bakanlar Kurulu tarafın
dan kırksekiz saat içinde ilan olunur.» 

Yenileme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce verilmişse, Meclis üç aydan az olmıamak kaydıyla 
seçimin yapılacağı tarihi de belirler. Yenileme ka
rarının Cumhurbaşkanınca verilmesi halinde, bu ka
rarın verildiği günden sonra gelen doksanıncı günü 
takip eden ilk pazar günü oy verilir. 

Anayasamızın, Cumhurbaşkanının görev ve yet
kilerini sayan 104 üncü maddesinde' Türkiye Büyük 
Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar ver
mek de vardır. 

Anayasanın 116 ncı maddesine göre, «Bakanlar 
Kurulunun, 110 uncu maddede belirtilen güvenoyu
nu alamaması ve 99 uncu veya 111 inci maddeler 
uyarınca güvensizlik oyuyla düşürülmesi hallerinde; 
kırkbeş gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulma
dığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı tak
dirde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanına danışarak, seçimlerin yenilenmesine ka
rar verebülir,» 

Bundan ıbaşka, «Başbakanın güvensizlik oyu ile 
düşürülmeden istifa etmesi üzerine kırkbeş gün için
de veya yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine kırk-
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beş gün içlinde Balkanlar Kurulunun kurulamaması 
halterinde ide Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet 
Meclisli Başkanına danışarak seçimlerin yenilt'nmesine 
karar verebilir.» 

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, seçimler beş 
yılda bir yapılır; ancak bu süre dolmadan seçimin 
yenilenmesine Meclisçe her zaman karar verıLlebilir. 
İktidar partisi, erken seçimlin yapılmasını her zaman 
isteyebilir. Batılı demokratik ülkelerde bu yöntem 
uygulanımaktadu\ 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şimdi kou-
şulan erken seçim kanunu bu niteliktedir. Olağan 
olarak, 1988 yılının Kasım ayında yapılması gereken 
milletvekili genel seçiminin, daha önceki bir tarihte 
yapılması öngörülmekte ve bu nedenle, seçimlerle 
ilgili bazı yasallarda değişiklik yapılmasına gidilmek
tedir. Demokratik gelenekleri kökleşmiş ülkelerde bu 
yal (Erken seçim yolu) kuşanılmaktadır ve bu ne
denle de erken seçim müessesesi daha çabuk işler bir 
durumdadır. Erken seçimin, erken seçim kararının 
ilanından çok kısa bir süre sonra yapılması, her za
man ülke için yararlıdır. İlan tarihi ile seçim günü 
arasında çok zaman olması, ülkede istikrarsızlık, ra
hatsızlık yaratabilmektedir, örneğin, İngiltere'de par
lamento kuralları ve halkın temsili yasalarına göre 
seçim, yeni parlamento kurulması için yapılan Kra
liyet bildirisinden sonraki 17 gün içinde yapılmaktadır. 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Sen hep böyle mi 
seçime girdin Reşit? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bu nedenle, geti
rilen değişiklikleri bu açıdan görmekte yarar var
dır. 

Gene bu noktada kendi tarihimizden bir örnek 
vermek istiyorum: 16.2.1950 gün ve 5545 sayılı Mll-
letvdkiileri Seçimi Yasasının (bugün yürürlükte olma
yan eski yasa) 6 not maddesinde «Dönem bitmezden 
önce Türkiye. Büyük Millet Meclisinin yenilenmesi
ne karar verilmiş olması halinde keyfiyet hükümetçe 
derhal ilan olunur, yenileme kararının verildiği gün
den sonra gelen 45 inci günü takip eden pazar günü 
oy verilir.» denmekteydi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İngiltere'de 
17 gün, Türkiye'de 1950 tarihli Seçim Kanununda 
45 gün... Bunun doğal bir sebebi vardır. Bu Kanun 
yüce Meclisin komisyonunda görüşülürken, Sayın Os
man Bahadır arkadaşım dediler ki. «195ö'de bir se
çim yasası yapıldı. Bu, fevkalade ımükemm'ei bir 
yasa idi. Bu yasa yapılırken, bütün dünyadaki en 
ileri demokratik kanunlar Türkçeye çevrildi, pembe 

I kitap olarak neşredildi; İngiltere'den, Belçika'dan, 
I Fransa'dan uzmanlar getirildi, kendilerinden rapor is-
I tendi ve bu kanun öyle yapıldı.» İşte o kanunda muh-
I temelen Avrupa'daki ve İngiltere'deki kanunlardan 
I alınan, yani Kara Avrupas-ı içinde demokrasıimin, be-
I şiği sayılan İngiltere'den alınmak suretiyle 45 gün ka-
I bul edilmişti. Yani... 

CAFER TAYYAR SADIIKLAR (Çanakkale) — 
I İngiltere'den her şeyi aldınız mı da bunu da aldı

nız?... 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — En kısa zamanda 

I yapılması lazımdır. Burada konuşan değerli partile-
I rin sözcüleri, komisyonda konuşan arkadaşlar, Tür-
I kiyen'in ekonomik durumundan, siyasî istikrarından, 
I vatandaşın durumundan hiç bahsetmediler. Halbuki 
I biz, o vatandaşları, o ülkeyi temsil etmekteyiz. Böy-
I le bir kanun yapılırken, bizim alacağımız kararın 
I uygulamasının uzamasının nasıl bir etki doğuracağı-
I nı da elbette ki incelemek lazım gelirdi. Burada «De-
I mokrasi, demokrasi» diye bahsettiler; haklıdırlar, 
I demokrasi güzel bir işteydin ama demokrasinin yazı 
I tarafını gösterdiler, tura tarafına hiç temas etmedi-
I 1er. 
I Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yasa öneri -
I siyle propagandanın başlangıcı, oy verme gününden 
I önceki yirmibirincıi günün sabahından, onuncu gü-
I nün sabahına alınmıştır. Sayın Başbakanımız da bu-
I gün grupta temas ettiler; şimdi burada Türkiye'de 
I cereyan eden enteresan bir gelişmeye temas etmek 
I 'istiyorum: 

I Türkiye'de son yıllarda seçim propaganda 
süresinin hiç önemi kalmamıştır. Şöyle geriye doğru 

I bakın; nerede seçim propaganda süresi, nerede o yir-
I mibir gün?... Aşağı yukarı, biz her gün, her ay, her 

altı ay, her sene mütemadiyen meydan toplantıları, 
duvar ilanları, el ilanları, basın toplantıları; bunla
rın hepsiyle, bütün araçlarla Türkiye olarak seçim 

I halindeyiz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
TRT dahil mi buna? Burada TRT yok; o borazan 

I elinizde. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — TRT de dahil. 
I Çünkü, size göre bir parti iktidar olacak - belki siz 
I olduğunuz zaman başka türlü olacak - o iktidarın 
! yaptığı hiçbir iş, onun başbakanı, onun bakanı gö-
I zükmeyecek, onun açtığı fabrika gözükmeyecek, 
I onun yaptığı iş gözükmeyecek; ama eşitlik ilkesi 
| adına yalnızca eşit surette çıkılacak,.. Böyle bir şey 
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dünyanın hiçbir tarafında mevcut değildir değerli 
ankadaşlıarım. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Bırak Allah aşkına. Müdafaa ettiğine bak; bugüne 
kadar ne ettin, şimdi ne ediyorsun?... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 49 uncu maddesinde «Propaganda 
oy verme gününden önceki yirmibirinci günün saba
hından başlar ve oy verme gününden önceki günün 
saat 18.00'inde sona erer» denmesine rağmen, se
çim propagandası bu süreden çok önce başlamak
tadır. Son halkoylamasında, «Propaganda, halkoy
laması gününden önceki 7 nci günden başlayarak 
uygulanır» hükmü olduğu halde, bu maddenin nasıl 
uygulandığıını hep birlikte gördük. Böyle mi oldu 
arkadaşlar, Allah rızası için; sizlere soruyorum?... 
Demek ki, propaganda süresi diye bir mefhum yok. 
Nitekim, tetkik ettiğimiz zam'an, Belçika, Danimar
ka, Federal Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg 
(Yani gireceğimiz AET ülkeleri) Hollanda ve İngil
tere'de seçim kampanyası için hiçbir düzenleme' ol
madığı görülür. Biz de zaten dümdüz etmişiz ve ay
nı duruma getirmişiz.j Yani «Demokrasi yıkılıyor, 
seçim kampanyası zamanı kısaltılıyor» iddiasının cid
dî bir temeli yoktur; fiilen bu kullanılmamaktadır ve 
Avrupa ülkelerinde de böyle bir ayırım - Bir tek ül
ke hariç - yoktur. 

Değerli milletvekilleri, halkoylamasında, genellik
le hir ge'nel seçimde söylenmesi gereken konuların 
tümü söylenmiş ve karşılıklı- olarak oevabı da verile
bildiği kadar verilmiştir. Yani, «Biz erken seçime 
gidiyoruz, vatandaşa hiçbir şey söylenmedi...» Bana 
göre şu anda Türk vatandaşına söylenmemiş hiçbir 
söz kalamdı. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Başbakan yaptı bunun propagandasını. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Kaldı ki, yuka
rıda değindiğimiz üzere, demokratik ülkelerde erken 
seçim ilanı ile seçimin, yapılması arasında kısa bir 
süre olduğuna göre, acaba orada propaganda nasıl 
oluyor; yani o ülkede yapılan propaganda demokra
tik olmuyor mu? İngiltere erken seçimleri kaç defa 
yaptı ve biz de buradan izledik. 

Yasa önerisinin 2 nci maddesiyle... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — İsmet 

İnönü seni mezardan seyrediyor. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sizi seyrediyor İs
met İnönü; beni değil sizi seyrediyor mezardan.. 

Yasa önerişimin 2 nci maddesiyle. M 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kemik
lerini sızJlatıyorsun; yazıklar olsun sana; yuh!... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sana yuh. 
Çıkarsın benim söylediklerimin zıddını söylersin. 

Biliyorsunuz, gerçeği söyleyeceğimi biliyorsunuz, onun 
için dinlemiyorsunuz, tahammül edemiyorsunuz. Ge
lin söyleyin, «İngiltere'de öyle değil, yalan, yanlış» 
deyin, söyleyin. Kürsü açık, herkese açık. (DYP sıra
larından gürültüler) 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) _ 
Türkiye İngiltere değil. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — İsmet 
İnönü'nün kemikleri sızlıyor. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğhı, Sayın Nalbant-
oğlu, çok yakışıksız oluyor. (Sayın Nalbantoglu, ya
kışmıyor size. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edime) — Çok tahammülsüz 
bunlar Sayın Başkan, hiç tahammülleri yok. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Yasa önerisinin 
2 nci maddesiyle 298 sayılı Yasanın «Radyo ve Tele
vizyonda yapılan propaganda» başlıklı 52 nci mad-

desıinlin TRT haber bültenlerinde'ki siyasî partilerin 
seçim çalışmalarıyla ilgili Ibölümünde yayımlanan kı
sa metinler kaldırılmaktadır. Gerçekten de 52 nci mad
denin 'birinci fıkrasında; «özel kanunlardaki hüküm
ler .saklı kalmak kaydıyla seçime katılan siyasî parti
ler, oy verme gününden önceki yedinci günden itibaren 
oy verme 'gününden önceki gün saat 18.00'e kadar rad
yo ve televizyonda propaganda yapa/bilirler. 

a) Siyasî partilere ilk gün 10, son gün 10 daki
kayı geçirmemek üzere programlarım ve yapacakları
nı anlatan iki konuşma, 

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

c) İktidar partisine veya iktidar partilerinden 'bü
yük olanina ilaveten 20 dakikalık propaganda hakkı 
verilir» denmektedir. 

Görüldüğü gibi, 21'inde 'başlayacak propaganda 
lO'undan başlamakta olmasına rağmen, birinci fıkra
da bir değişiklik yapılmayarak aynen korunmak su
retiyle denge sağlanmış bulunmaktadır; yani bu kı
sımda İbİr değişiklik yok, olduğu gibi o propaganda yan 
pılmaktadır. Yoksa, esas süre kısaltıldığı için bu süre
de de kısaltma düşünülebilir; yani ytirmibir gün on gü-
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no indiriild'iğine göre, (bunda da 'bir kısaltma düşünü
lebilir; fakat düşünülmemiştir, o olduğu gibi muhafaza 
edlilımiiştir., 

Öte yandan, basınımızda çıkan kamuoyu araştırma
larının 'bazıları, bu konuşmaların çok olması dolayı
sıyla -en önemli konuşmalar, parti liderlerinin konuş
maları hakkında da cılktı bu- yeterince dinlenme
diğini ortaya koymuştur; bu, gazetelerde çıktı, araş
tırma kurumları 'bunları yaptı. Çok 'konuşmanın ba
zı tepkiler yarattığı, son on yıllın Minen gerçekleri* 
dır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yasa önenisıi, 
yenileme kararı ile seçim yapılacak gün arasındaki 
süreyi dalha yumuşak :bir hale getirmiştir. «Yenileme 
kararı Türkiye Büyük Millet Meclisli tarafından ve
rilmişse Meclis seçimin yapılacağı tarihi de belirler» 
hükmü getirilmiştir. Yukarıda yaptığımız açıiklamailar 
bunlar içim de geçerlidir. 

Yasa önerisinde, seçim döneminin başlangıç tari
hini, aday olabilmek için kamu görevlilerinin istifa
ları ve bu isti faların kabulü ile ilgili süreleri ve ka
nunlardaki seçimlerle ilgili diğer süreleri, oy verme 
gününü esas alarak icabında kısaltmak suretiyle tes
pit ve ilana Yüksek Seçim Kumlunun yetkili kılın
ması yerindedir ve geçmiş uygulamalara ters düşme
mektedir. 

Genel seçimde adaylık için ön seçim yapılmaması; 
adayların, siyasî partilerin tüzükleriindeki hükümlere 
veya merkez karar organlarınca belirlenecek usullere 
göre tespit edilmesi de, erken seçimin tarihine göre 
kesin bir zorunluluktur. Bir örnek vermek gerekirse; 
Ön seçimlerden doksan gün önce, üye kayıt defterleri 
son kaydedilen üyeyi belirtir şekilde ilçe seçim ku
rulu başkanı tarafından mühürlenmek gerekir. (Siya
sî Partiler Kanunu 42/5) «Aday tespitlinin yapılacağı 
gün, Yüksek Seçim Kurulu tarafından en az 75 gün ön
ceki bir tarih •olarak belirlenip ilan edilir.» (Siyasî Par
tiler Kanunu 37/4) 

90 güne ilave olarak en az 75 gün dalha eklersek 
toplamı 165 gün eder; yani bütün bu kanunen yapıl
ması gereken şeyleri toplarsak 165 gün eder. 165 gü
nü de aya böldüğünüz zaman belli bir rakam çıkar; ya
ni ön seçim yapılmamasının zorunluluğu ortadadır. 

6 Eylül 1987 günü yapılan halkoylaması için düzen
lenen seçmen kütükleri ve sandık seçmen listelerinin 
tekrar askıya çıkarılması, yerimde bir hükümdür; çün
kü özellikle büyük şehirlerde seçmen kütüklerinde bü
yük karışıklıklar olmuştur. Yazım gününün 12 Tem
muz 1987 olması, bu sırada seçmenlerin çeşitli neden-

ı leıie hareket halinde bulunmaları nedeniyle, pek çok 
seçmen, misafir olarak yazılmışsa da, isimlerini, sü
rekli olarak oturdukları yerde bulamamışlardır. 

Öte yandan, 12 Temmuz 1987 yazımının esası hem 
seçmeni, hem de kimlik cüzdanını görmek olduğundan 
-memurlar gittiği zaman hem seçmeni görecek, hem 
de hüviyet cüzdanını görecek- Türkiye'nin pek çok ye
rinde, Kuzey Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güney
doğu Anadolu'da yaylada bulunan pek çok seçmen, 

I kendileri var olduğu halde yanlarında kimlikleri ol
madığı için yazılamamışlardır. Başika sebeplerden de 
yazılmayan pek çok seçmen olmuştur. Bütün bunların 
yazılabilmesi için, yasa çıkar çıkmaz onfoeş günlük 'bir 

I askı süresi vermek çok yerinde olacaktır. Henüz 6 
Eylülde yazıllmadığını öğrenmiş olan pekçok seçmen, 

i sıcağı sıcağına yazılma 'imkânını bulacaktır. 
Askı süresi içinde itirazların ilçe seçim kurullarına 

değil, esikiden olduğu gibi aslkı yerindeki görevlilere 
yapılması yazılmayı kolaylaştıracaktır. Bu seçimde 

I bazı seçim kurulları, Yüksek Seçim Kurulu, itirazların 
ilçe seçim kuruluna yapılmasını ifade ettikleri halde, 
jbu askı görevlisini koymuşlar ve bu konulan yerlerde 
itirazlar çok miktarda yapılmıştır, aksi halde vatanda-

I şı alıp götüremiyor. Bu sistemlin gereği, mükerrer ya
zılmalar çok olacaktır, birçok seçmen, mahallesinin 
başka salıdığında yazılıdır. Bunu burada değerli parti 
sözcüleri de ifade ettiler; fakat nerede yazılı olduğunu 

I 'bilmediği için tekrar yazıllımış'tır. Bunu önlemek bakı
mından, 298 sayılı Yasanın 93 üncü maddesinde yer 
alan, seçmenin sol elinin işaret parmağını çıkmayan 

I özel boya ile boyayarak listeye bastırma işli mutlaka 
I yapılmalıdır, 
I Gme kargaşayı önlemek bakımından mutlaka seç-
I men bilgi kartlarının tamamının zamanında dağıtılma

sı da çok yararlı olacaktır. 
I IBu vesileyle, 1979'da seçmen kütüklerinin yasal ola-
I raık bilgisayar ortamına alınmış olmasına rağmen 
I (298 sayılı Kanunun 28 linçi maddesinin birinci fıkra-
I sı) bugüne kadar bunun tamamlanmamış olmasını 
I üzücü bulduğumuzu belirtmek isteriz, tşin hızla ya

pılması; yani bilgisayara aktarılması -uzmanların söy-
I lediğine göre- güçlü ekipler getirildiği takdirde kısa 
I bir süre içeri slinde mümkün görünmektedir. O zaman, 
I mükerrer yazım vesaire hiçbirisi mümkün olmayacak

tır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, 5 dakikanız kalmıştır 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitti zaten Sayın 
j Başkanım. 
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Erkenseçiın kararı hemen hemen bütün siyasî par- { 
tilerin uzun süreden beri ısrarla üzerinde durdukları is
tekleridir. Hatta bu yolda Mecliste bir önerge de mev
cut bulunmaktadır; ancak, gerek komisyondaki ko
nuşmalardan, gerek yüce huzurunuzda yapılan konuş- I 
malardan, bu siyasî partilerin erken seçimden memnun i 
olmadıkları, erken seçimi 'istemedikleri anlamı çık- I 
maktadır. «Biz enken seçimi istiyoruz» diye 'başlıyorlar, I 
«Erken seçrmi istiyoruz» diye bitiriyorlar; fakat arada 
söyledikleri sözlerden, yürekten 'bir erken seçim liste- I 
madikleri anlaşılmaktadır. I 

Bu yolda daha ileri günlerde kış şartları oluşacak- I 
tır. Kalkınmak için siyasî ve ekonomik istikrar iste
yen ülkemizde, halkoylamasından hemen sonra erken 
genel seçim yapılıp bitirilmesi milletimizi mutlu ede
cektir. Yukarıda arz ettiğim gibi, erken seçim, demok
rasisi kökleşmiş ülkelerde de kısa bir sürede uygulan
maktadır. 

Yasanın ülkemlize, milletimize yararlı olmasını di- I 
ler, Anavatan Partisi Grdbu adına hepinizi saygıyla se- I 
lamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ülker. 
Şahsı adına Sayın İhsan Tombuş; buyurun. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, başka 

kimler var, okur musunuz? I 

BAŞKAN — Efendim, şahsı adına Sayın İhsan 
Tombuş, Sayın Türkân Arıkan, Sayın Yılmaz Demir, 
Sayın Salim Erel, Sayın Baturnflu. * I 

'İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; öğleden sonraki oturumda da be- I 
lirttiğim gibi, görünüşte, bütün muhalefet partileri er- I 
ken seçimden yana olduklarını ifade ediyorlar, bundan I 
bizim de pek şüphemiz yok; ama zannediyorum ki, I 
bazı hususlarda İtirazları var. «Evet, erken seçim ol- j 
sun; ama adil olsun, eşit olsun» diyorlar. I 

Arkadaşlar, adil ve eşit seçim nasıl olur? Seçim es- I 
itasında bir partiye başka hükümler tatbik edilecek, di
ğer partilere başka hükümler mi tatbik edilecek aca- I 
fba?.. Propaganda müddeti bizlim İçin, iktidar paırtisii I 
için 15 gün olacak da, muhalefet partileri için 10 gün 
mü olacak? I 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sizin için ilanihaye... I 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Peki neymiş eşit
sizlik?... Eşitsizlik şuradan geliyormuş : Hükümetin 
icraatı televizyonda, radyoda 'anlatılıyormuş... I 

Muhterem arkadaşHar, buraya gelmlişken bir nok- I 
taya temas etmek mecburiyetindeyim., Bu, bugünün me- I 
selesi de değil; demokrasiye başladığımız günden be- | 
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ri var olan bir meseledir. Bir kere şunu hatırlamamız, 
şunu ayırt etmemiz lazım : Hükümet ile parti bir de
ğildir. Hükümet İle partinin eşit olması mümkün de
ğildir, Muhalefet partisiyle hükümet aynı standarda 
tabi değildir^ O 'bakımdan, hükümet ile partiyi ayırt 
etmemiz gerekir. 

Bir memlekette birçok parti olur, ama o memleket
te bir tek hükümet olur. «Efendim, hükümetin icraatı 
televizyondan, radyodan, hiçbir yerden aksetmesin ve 
muhalefet partileri ne kadar konuşursa hükümet de o 
kadar konuşsun» deniyor. Acaba adalet şu mudur siz
ce muhterem arkadaşlarım : Bir hükümetin icraatı var
dır. Bir hükümet icraat yaparken yıpranır. 

CAFER TAYYAR (SADIKLAR (Çanakkale) — 
Reklam yapıyor reklam, ne icraatı; hangi icraattan 
bahsediyorsunuz siz? 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Bir dakika beye
fendi, bir dakika... Dört senedir hâlâ öğrenemediniz mi 
dinlemesini? Dört senedir dinlemesini öğrenemediyse-
niz, o halde artık (burada konuşma hakkınız kalma
mış demektir. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Tahammül mü 'bıraktınız? Hâlâ reklam yapıyorsunuz. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bir hükümet icraatım göstermeyecek, bunu 
sergiletmeyecek, bunu 'bölirtmeyeoek; 'ama diz neyi 'be
lirteceksiniz? «Hükümet vergi koydu» dıiyeceksliniz, 
«Hükümet her gün zam koydu» diyeceksiniz. Hükü
met bütün bu dezavantajları omuzlayacak; fakat ağ
zını açıp da lütfen, «Efendim, ben bu zammı koydum 
ama, 'ben bu vergiyi 'koydum ama, işte bunun karşılığın
da da size şunları getirdim» demek onun için yasak 
olacak, değil mi?. Avantajlarını kullanmayacak; amal 
dezavantajlarını siz kullanacaksınız... Yok efendim, 
(böyle 'adalet olmaz, buna adalet denmez. Adalet, 
partiler arasında, Anavatan Partisiyle muhalefet parti
leri arasında TRT'den faydalanma konusunda eğer 
bir eşitsizlik varsa, bir adaletsıizli'k varsa, odur. 

Televizyonda her gün yayımlanan bültenleri bu
raya getirelim, halkalım, kaç dakika muhalefet ko
nuşuyor ve ayda kaç defa iktidar partimizin bir men
subunun yüzü ekranda görülüyor, sesi işitiliyor; bir 
mukayese edelim, ikisi arasındaki oran onda 'bir da-. 
hi değildir. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
İnsaf edin, insaf... 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — O halde, bu eşit
lik, bu adalet partiler arasında aranır, hükümetle par
ti arasında aranmaz. 
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ALt RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Bu bül
tenleri hemen getirelim ve mukayese edelim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; siz İdare 
Amirisiniz. 

İHSAN TOMBUŞ. (Devamila) — Diğer arkadaş
ları susturması lazım gelen idare amirinin kalkıp da 
burada laf atmasını artık siz takdir ediiln. 

ALt RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — ööz at
mıyorum, 'bu vaadinizi yerine getirelim, diyorum:. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Efendim, ondan 
sonra burada nasıl konuşulur, onu anlayamıyorum. 

Müsaade ederseniz şunu tespit edelim, 'burada bir
leşelim; bugün bir dönemli bitiriyoruz ama, bundan 
sonraki meclislerin şu gerçeği anlamaları lazımdır; 
bundan sonra eğer demokrasiye sarılacaksak, 
şunu iyice kafamıza yerleştirmemiz lazımdır: Hükü
met başkadır, parti başkadır. Hükümetle bir partliyli 
eşit yahut da adil şekilde mukayese edemezsiniz. Bu
güne kadar bütün yanlışlıklar buradan gelmektedir. 

Evet, ben bütün icraatımın günahını omuzuma 
yükleneceğim, bunun dezavantajına katlanacağım, siz 
de davul zurna ile devamlı olarak istismar edeceksiniz, 
demagojis'ûi yapacaksınız; ama o iktidar hiçbir su
rette kendi avantajını kulılanmayacak. Yoktur efen
dilin; öyle Ibir adalet yeryüzünde görülmemiştir. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Onun mütehassısı sizsiniz. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, şimdi şu gerçeğe de parmak basmak mecbu
riyetindeyiz : Bizim, aşağı yukarı 1950'lerden beri 37 
senelik bir demokrasimiz vardır. 37 veya 40ı sene ev
vel konulmuş bazı prensipler ve bazı alışkanlıklarımız 
vardır. Nedir bu alışkanlık? Üç aylık bir seçim döne
midir. Alışkanlık budur. Ne oluyor?.. Seçim propa
gandası demeyelim de, seçim faaliyeti üç ay evvelden 
başlıyor; bürokrasisi, iş adamları, işçisi, çiftçisi, fab
rikası bu duruma bir nevî konsantre oluyor ve mem
leketin ekonomisi aşağı yukarı üç ay duruyor. Kafi 
değil, daha bitmiyor. Seçim yapılıyor, Meclis açılıyor 
ve Meclisin çalışmaya başlayabilmesi tam bir ay sü
rüyor; etti dört ay. Dört ayımızı dört senede bir se
çime veriyoruz. Dikkat ediniz, senenin üçte birini, 
Meclisin çalışmak için sarf edeceği zamanı, seçime 
veriyoruz. Bunu artık radikal bir hale getirmek, pra
tik bir hale getirmek mecburiyetindeyiz. Biz yapamı
yoruz bunu, bizden sonraki meclisler inşallah yapar. 
Memleketin, seçim için birbuçuk aydan fazla bir za
mana tahammülü yoktur. Bunu, bizden sonrakilerin 
yapması gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, o zaman niye üç ay kon
muş?.. Elbette üç ay konurdu. O zamanlar ne müna
kale imkânları, ne muhabere imkânları yoktu. Bir 
adayın seçim bölgesine gelebilmesi bir hafta sürüyor
du. 1950'den hatırlıyorum, 1954'te seçim kampanya
larına katıldım, günde ancak iki üç köy gezebiliyor
duk. Ben bugün yirmi köy geziyorum arkadaşlar. O 
halde, bu müddetleri uzatmanın bir manası yok. Pro
paganda, propaganda... Yirmi gün ne söyleyeceksi
niz?.. Türkiye'de propagandanın yapılmadığı gün var 
mı? Her gün yapılıyor propaganda. O halde, yirmi 
gün, otuz gün süre istemenin manası nedir?.. 

Arkadaşlar, bu müddetleri de modern, Avrupava-
rî demokrasi sistemlerine uydurma zamanı gelmiştir. 
Bunu biz yapamayacaksak, inşallah gelecek meclisler 
yapar. Bunlara dikkat etmemiz lazım gelir. Aksi tak
dirde, demokrasimiz tekrar süratle yine dejenere olur. 

Hatta hatta ben biraz daha ileri gideyim: Nedir 
o 10 bin kişilik, 20 bin kişilik, 30 bin kişilik kalaba
lıklar; nedir o konvoylar, nedir o otobüsler?.. Acaba 
bununla neye tesirimiz oluyor?.. Türkiye'deki bütün 
taraftarlarımızı topluyoruz, arabalara bindiriyoruz, 
meydanlara dolduruyoruz, kendi kendimizi aldatıyo
ruz; «İşte biz bu kadar kalabalık topladık...» Bunlar 
artık demode metotlar olmuştur, bunlardan vazgeçil
me zamanı gelmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, o halde artık, «Adalet
sizlik, eşitsizlik» gibi sözleri bırakıp, gerçek demok
rasi, gerçek propaganda, halkın anlayacağı gerçek dil
den konuşmak lazımdır. Siz bu kadar çok konuşun
ca, zannediyor musunuz ki, halk memnun oluyor, zan
nediyor musunuz ki, sizin bu sözleriniz tesir ediyor?.. 
Sayın Cindoruk televizyonda, «Köylü inim inim inli
yor» dediği zaman, köylünün inim inim inlemeyip de 
kahkaha ile güldüğünün farkında mı acaba?.. 

Arkadaşlar, size müşahhas bir şey söyleyeyim : 
Bu gibi agrandisman yapılmış mübalağalı sözler hiç
bir zaman vatandaş nezdinde tesir icra etmiyor, aksi
ni yapıyor. Bazı gerçekler söylendiği zamanda onlara 
inanmamaziık ediyor. 

Bu bakımdan, müsaade ederseniz artık bu eski şey
leri bırakalım; mübalağalı, sert, küfürlü, hakaretli, 
karşıdakini incitici sözlerden halkımız artık hoşlanmı
yor. Bir zamanlar hoşlanıyordu, bugün hoşlanmıyor 
artık. Halkımız bunları bir horoz döğüşü gibi seyre
diyor. Bundan sonra buna dikkat edelim, bu seçim
de de buna dikkat edelim; bizden sonra gelecek ne
siller burada artık bunu tam bir rayına oturtsunlar. 
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O bakımdan, arkadaşlar, seçim meselesinde «Yok 
radyoda şu konuşacakmış, bu konuşacakmış; iktidar 
partisinin borazanıymış...» Bunlar demode laflar ol
muştur. Müsaade ediniz de artık memleketi yeni, mo
dern demokrasiye geçme zamanına hep beraber gö
türelim. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, süreniz dolmuştur. 
İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Bu demagojik 

meselelere girmeyelim, böyle demagoji yapmayalım. 
Demokrasi ile demagojiyi ayırmanın zamanı artık 
gelmiştir. 

Hepinize teşekkür ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan; buyurun. 
(DYP sıralarından alkışlar). 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; kişisel görüşlerimi 
yüce Meclise sunmak üzere söz almış bulunuyorum. 
Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bugün bu yasa 
teklifi dolayısıyla, geçmiş tutanakları şöyle bir karış
tırdım; bazı sayın milletvekillerinin görüşlerini okur
ken gerçekten hüzün duydum. Bakınız, hukuk alanın
da bilgisine gerçekten değer verdiğim bir arkadaşımız 
17 Nisan 1986 tarihinde neler söylemiş : 

«Sayın milletvekilleri, hukuk devleti, adil bir hu
kuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini 
zorunlu sayan, bütün faaliyetlerinde hukuka ve ana
yasaya uyan devlettir. Böyle olduğuna göre, hüküme
tin, icra organı olarak, parlamentonun da yasama or
ganı olarak her türlü faaliyetlerinde kendilerini ana
yasa ve hukukun üstün kurallarıyla bağlı saymak 
mecburiyetinde olduğu kuşkusuzdur. Bu anlamda hü
kümetin bir tasarı hazırlarken ve keza parlamento
nun da o tasarıyı müzakere ederken, görüşürken ya 
da yasa koyarken sınırsız bir yetkiye sahip olmadığı 
açıktır. 

Sayın milletvekilleri, son derece önemli ve duyarlı 
bir sınav ile karşı karşıyayız. inanıyorum ki, her sa
yın milletvekili her türlü partisel ve siyasal düşünce 
ve etkileri bir yana bırakıp, kişisel ve tarihsel sorum
luluğunun bilinci ile hareket edecek, anayasal hukuk 
sistemimizi ve demokrasimizi çıkmaza sürükleyebile
cek, yüce Meclis de dahil olmak üzere demokratik 
kurumlarımız hakkında güven bunalımına yol açması 
muhtemel böyle bir gedik açılmasına olanak verme
yecek ve bu sınavdan yüce Meclisin yüz akıyla çık
masında üzerine düşeni yapacaktır. Kaldı ki, görüşü
len tasarının içeriği, niteliği ve getirmek istedikleri de, 

başlıbaşına en azından arz etmeye çalıştığım sınav dü
zeyinde ve öneminde bir başka sınavın konusunu teş
kil etmektedir». 

Sayın milletvekilleri, bu sayın milletvekili bir za
manlar şu sıralarda oturan, şimdi şu sıralarda oturan 
bir arkadaşımızdır. Ben, bu yasa dolayısıyla bu gö
rüşlerine bugün tamamen katılıyorum. (DYP sırala
rından alkışlar). 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — O 
sözlerime aynen bugün de imza atıyorum. Bir zaman
lar zatı âliniz de bu sıralarda oturuyordunuz. Şimdi o 
sıralarda oturuyorsunuz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — Yi
ne hukuk alanında görüşlerine çok değer verdiğim bir 
diğer sayın milletvekilinin, yine 10 Temmuz 1986 ta
rihli bir kanunun görüşülmesi sırasındaki fikirlerini 
yüce Meclise sunmak istiyorum : 

«Seçimi getirdiği için tebrik ediyorum, dedim; 
ama oyunu kendi kuralları içerisinde oynamak kayıt 
ve şartıyla... Eğer hukuk kuralları içerisinde bunu oy
narsanız, amenna; o zaman siz görevinizi yaparsınız, 
muhalefet de seçime gider, o da görevini yapar, mil
let de seçim sandıklarının başına koşar, o da görevini 
yapar. O zaman ne olur? Doğru mu, eğri mi ortaya 
çıkar. 

Anayasanın 78 inci maddesi üç ay içinde yapılma
sına karar verilir diyor; ama biz burada karar değil, 
üstünkörü, alelacele, yalapşalap bir kanun tartışaca
ğız. İşte bu yanlıştır ve baştan aşağı hatadır, tşte, ka
nunun 2 nci maddesi... Baştan aşağı yanlış, tşte kanu
nun 5 inci maddesi... Ne söylesek az. Bir ay geçme
den Seçim Kanununda bu kadar anormal değişiklik
lerin yapılması, meseleye nereden bakarsanız bakınız, 
hatadır. Elbette partizanlık gözüyle meseleye bakar
sanız hata değildir. Seçimleri ille de kazanacağım di
yorsanız, gene hata değildir; ama nasıl olursa olsun 
mantığı ile hazırlanan bu kanun teklifi ile demokrasiyi 
kökleştiremezsiniz. Üç beş senede bir demokrasi ne
den ,kazaya uğruyor, niçin demokrasi treni raydan çı
kıyor diye o zaman dövünmeyelim. Bunun sorumlusu 
işte bu kanunlardır. 

6 Kasımın yanlışlığının acısını yaşadık; açıkça bu
nu ifade ediyorum, 6 Kasımın yanlışlığının acısını ya
şadık. Kırk yanlışlığı, çarpıklığı düzeltelim diyoruz. 
Tam bunlar düzelirken; yani parlamento dışındakiler 
içeriye girerken yeni çarpıklıklara sebebiyet veriyorsu
nuz. Demokrasi filizi bu baltalara dayanamaz. De
mokraside bir arpa boyu yol alıyor, iki adım geri gi
diyoruz. Bu kanun bir geri adımdır. Nereden bakar-
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sanız bakınız kanun antidemokratiktir, Anayasaya 
aykırıdır. Erken genel seçime varız, hatta olmazsa ara 
seçime de varız. Seçime varız; ama kanuna hayır». 

Bu sayın milletvekili de görüşlerini o tarihte bu 
şekilde ifade etmişti. Bu sayın milletvekili de bir za
manlar bu sıralarda oturuyordu, şimdi yine bu sıra
larda oturuyor. (ANAP sıralarından, «Sen de burada 
oturuyordun» sesleri, gürültüler; SHP sıralarından al
kışlar). 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sen de bu 
sıralarda oturuyordun. 

ATİLLA SIN (Muş) — Kendini görmeden başka
sına nasıl laf söylersin? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, bir düşünürün şöyle bir sözü var : 

«Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi 
Müşkül odur ki, ölmeden önce ölür kişi» 
Yurt dışında çalışanların biyo-ritimlerini ölçüyor

lar. iktidar partisinin sayın liderinin ve bazı milletve
killerinin biyo-ritmi ölçülebilseydi, hemen her saat, 
demokrasi anlayışı herhalde sıfır mertebesine çok yak
laşırdı. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP ve SHP sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerindeki müzakere
ler tamamlanmıştır. 

Oylama şeddi konusunda verilmiş bir önerge var
dır; okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa! 
Görüşülmekte olan 619 sıra sayılı Kanun Teklifi

nin maddelere geçilmesinin ad okunmak suretiyle açık 
oya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

Cafer Tayyar* Sadıklar 
Çanakkale 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Turgut Giilez: 
Bolu î 

Nevzat Bıyıklı 
Artvin 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Türkân Arıkan 
Edirne 

Necla; Telkine! 
İstanbul 

Esgin Tipi 
Aydın 

Vural Arıkan 
İzmir 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Salim Ere! 
Konya 

Nejat Abdullah Resuloğlu 
Ankara 

Sümer' Oral 
'Manisa 

Ahmet S üter 
izmir» 

Vecihi Akın 
Konya 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Memduh Yaşa 
İstanbul 

Natmiik: Kemal Şentürk 
istanbul 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

Musa1 Öğün 
Kars 

BAŞKAN — Şimdi sayın imza sahiplerini tekrar 
okuyup, Genel Kurulda bulunup bulunmadiklarını tes
pit edeceğim. 

Sayın Doğan Kasaroğlu?.. Burada. 
Sayın Selçuk Akıncı?.. Burada. 
Sayın Muzaffer İlhan?. Burada. 
Sayın Türkân Arıkan?.. Burada. 
Sayın Tayyar Sadıklar?.. 'Burada. 
Sayın Neolal Tekine!?.. Burada. 
Sayın Fehmi Memişoğlu?. Yok. 
Sayın Esgin Tipi?.. Burada. 
Sayın Turgut Gülez?.. Burada. 
Sayın Vural Arıkan?.. Burada. 
Sayın Nevzat Bıyıklı?.. Burada. 
Sayın Koksal Toptan?.. Burada. 
Sayın Salim Erel?.. Burada. 
Sayın Süleyman Çelebi?.. Burada. 
Sayın Nejat Abdullah Resuloğlu?.. Burada. 
Sayın Memduh Yaşa?.. Burada. 
Sayım Sümer Oral?.. Burada. 
Sayın Namık Kemal Şentürk?.. Burada. 
Sayın Ahmet Süter?.. 

BAŞKAN — Yeterli sayıda (15) imza sahibinin 
burada olduğu anlaşılmıştır. 

Açık oylamanın şekli önergede gösterilmediği se
bebiyle açık oylama iki şekilde yapılacaktır. 

Birincisi, ad okunmak suretiyle, adı okunan mil
letvekillinin kürsüye konan kutuya oy pusulasını atma
sı suretiyle yapılması; diğeri de, her üyenin adı okun
duğunda «kabul», «ret» veya «çekinser» şeklinde oyu
nu belirtmek suretiyle yapılmasıdır. 

Şimdi birinci şekli oylarınıza sunacağım; yani ku
paların kürsü önüne konmak suretiyle, adı okunan 
rnilletvekilinıin oy pusulasını kullanması suretiyle 
açık oylamanın yapılması şeklini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy kutuları kürsü önüne konulsun 
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Şimdi, adlarını okuduğumuz sayın rnıilletvekilleri 
kürsüye konulan oy kutularına oylarını kullanacaktır. 

Yanında matbu oy pusulası bulunmayan sayın mil
letvekilleri beyaz bir kâğıda adını, soyadını, seçim böl-' 
gesini ve oyunun rengini belirtmek ve imzalamak su
retiyle oylarını kullanabilirler. 

Oylamaya önce önerge sahiplerinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Adı okunup da oyunu kullanmayan 

üye var mı? Yok. 
Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır, kupalar kal

dırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Kanun teklifimin maddelerine ge

çilmesi konusundaki açık oylamaya 344 milletvekili 
katılmış; 229 kabul, 107 ret, 8 geçersiz oy kullanıl
mıştır. 

•Bu suretle, kanun teklifinin maddelerine geçilme
si kabul edilmiştir. 

Şimdi, 1 inci maddeyi okutuyorum: 

Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Propaganda oy verme gününden önceki onuncu 
günün sabahında başlar ve oy verme gününden ön
ceki günün ısaat 18.00'inde sona erer.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde, şu ana ka
dar, parti grupları adına bir talep gelmemiştir. Bu 
(itibarla, şahısları adına söz isteyen üyelerden Sayın 
ihsan Tombuş'a söz veriyorum. 

Sayın İhsan Tombuş?... Yok. 
Sayın Arıkan?... Yok. 
1 linçi smıadde üzerinde önergeler vardır, okutuyo

rum: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 619 sıra sayılı kanun teklifi
nin 1 inci maddesinin kanun metninden çıkartılması
nı arz ve ıteklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Isa Vardal 
Zonguldak 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Şevki Taştan 
Sivas 

Fikret Ertan 
İzmir 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Mustafa Kani Bürike 
Denizli 

Arsan Savaş Arpacı oğlu 
Amasya 

Edip Özgenç 
İçel 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Seçimlerle İlgili Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 
Teklifinin 1 inci maddesinin metlinden çıkarılmasını 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Necla Tekinel 
İstanbul 

Nejat Abdullah Resuloğlu 
Ankara 

Sallim Erel 
Konya 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 inci mad

desinin metinden çıkarrlmasımı arz ve teklif ederiz. 
Cahit Tutum Seyfi Oktay 

Balıkesir Ankara 
Ayhan Fırat Tülay Öney 

Malatya İstanbul 
Cevdet Karslı Kadir Narin 

Giresun Diyarbakır 
Yılmaz Demir 

Bilecik 
Gerekçe : 
Propaganda süresinin indirilmesu'ni öngören bu hü

küm iktidarın bu alanda sahip olduğu devlet olanak
ları göz önünde tutulduğunda muhalefet aleyhine so
nuç verecek bir düzenle'me olduğu kolayca anlaşılır. 
Bu hüküm seçimlerde hakkaniyet ilkesini fiilen ik
tidar lehine bozmaktadır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Seçimlerle İlgili Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekli
finin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril-
mesimi saygılarımızla 'arz ve teklif ederiz. 

Türkân Arıkan Nejat Abdullah Resuloğlu 
Edirne Ankara 

Necla Tekinel Namık Kemal Şentürk 
İstanbul İstanbul 

Salim Erel Murat Sökmenoğlu 
Konya Hatay 
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Madde 1. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Haikkında Kanunun 49 
uncu maddesiinin ikinci fıkrası 'aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Propaganda, oy verme gününden önceki yirmi-
birinci günün sabahından başlar ve oy verme günün
den önceki günü saat 18.00'de sona erer.» 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 619 sıra sayılı Kanun 

Teklifinin 1. inci nraddesiMn aşağıdaki şekilde değiş-
tliritaesfai arz vıe teklif ©deniz. 

Isa Vardal 
Zonguldak 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Şevki Taştan 
Sivas 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

•İsmet Turhangil 
Manisa 

Salih Aîcan 
Tekirdağ 

«•Propaganda, oy verme gününden önceki 21 inci 
günün sabahından başlar ve oy verme gününden ön
ceki günün saat 18.00'inde sona erer.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan; Seçimlerle İlgili Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 18 linçi Dönem Milletvekilli Genel Seçimi 
Hakkında Kanun Tekliflinin 1 inci maddesıin'in aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 1. — 298 sayılı .Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve" Seçmen Kütükleri Haikkında Kanunun 49 un
cu maddesinin ikincıi fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

«Propaganda çalışmaları, seçim 'gününden geriye 
doğru 22 nci günün sabahı saat' 06.00'da başlar ve 
seçim gününden önceki gün saat 17.00'de sona erer. 

Propaganda çalışmaları sırasında, döviz, pan
kart, el ilanı ve giysiler üzerinde Türkçeden başka bir 
dille yazı yazmak yasaktır. 

Propaganda çalışmalarında, genel ahlak ve umumî 
adaba aykırı; döviz, pankart, el ilanı ve giysi taşı
mak ya da taşıtmak seçim yasakları kapsamiindadır. 

Bu yasaklara uymayanlar hakkında, 298 No. lü Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 151 inci 'maddesinin ikinci fık
rası uygulanır. 

Günseli Özkaya 
•istanbul 

Yusuf Demir 
Uşak 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Veysel Varol 
Erzincan 

Halis Soylu 
Kars 

Madde gerekçesi: Görüşülmekte olan kanun tek
lifinin 1 linçi maddesinin gerekçesi, sadece' sürenin 
kısaltıldığım 'bildirerek, malûmu ilân etmiştir. Ge
rekçede, niçin bir değişik madde düzenlendiği yazılı 
değildir. Aslında, madde gerekçesiz olarak sunulmuş
tur. Bu, yasa tekniğine aykırı olduğu gibi, yüce Mec
lise gerekli saygıda kıskanç davranmak biçiminde yo
rumlanabilir... 

Gerçek odur iki, erken seçim adı alfanda, parti-
lerarası eşit koşullarda yarışı engelleyen süre kısıtla-
ıraasıdıır. 

Seçkinlerin üzerine gölge düşürerek 18 inci Dönem 
Meclisini şaibe altında kalmaktan kurtarmak liçin bu 
madde düzenlemesini getirmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeleri ay
kırılık derecesine" göre tekrar okutup oylarımıza su
nacağım: 

Sayın Cahit Tutum ve arkadaşlarının, Sayın Sök-
menoglu ve arkadaşlarının, Sayın İsa Vardal ve ar
kadaşlarının önergeleri aynı mahiyette bulunduğun
dan bir defada işleme koyacağım. 

Bu litibarla, komisyon, ve hükümet 1 inci madde
nin metinden çıkarılması teklifine... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, önergeleri tekrar okutmanız lazım. 

BAŞKAN — Efendim, önergelerin mahiyetini ben 
de buradan söylüyorum.ı 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, önergeler toptan okundu, tekrar teker te
ker okutup sormanız lazım. 

BAŞKAN — Efendim, üç önerge de aynı mahi
yette olup, 1 inci maddenin metinden çıkarılması 
konusundadır. 
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M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — 
Efendim, toptan okunmuştur, tekrar teker teker oku
tup sonra sormanız lazım. 

BAŞKAN — Efendim, üç önerge de aynı mahi
yettedir. 

M. TÖRAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, ben birleştirmeye itiraz etmiyorum, 
okutmanız gerekir diyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kulağımızı gösterirken 
dimizi dolandırarak değil de, hemen birdenbire... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bu kulağı gösterirken eli dolandırmak değil, usule 
uymak. Yani, siz de bu işi aceleye getirmek istiyor
sanız mesele yok, ama okutmanız lazım; biraz ciddî 
olalım. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (S>;irt) — 
Biraz istirahat ödin. 

BAŞKAN — Efendim, üç önerge de aynı mahi
yettedir. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
Tüzüğe uygun hareket ©din efendim. 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 

MÜNİR E. YAZICI (Manisa) — Katılmıyoruz 
efendim. 

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

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha

tay) — Sayın Başkan, önergem üzerinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

ben ide önergem üzerinde söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Efendim, üç önerge aynı mahiyette 
olduğu İçin birlikte lişlem yapıyoruz ve bir arkada
şa söz veriyoruz; (ikincisi mümkün değil. 

Sayın Sökmenoğlu, buyurun, 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha

tay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümle'rii ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkra
sının değiştirilmesi lile propaganda süresinin 10 güne 
indirilmesi, bugünkü 'iktidarın tek parti devrinin öz
lemi içindeki tutumun başka bir örneğidir. 

Sayın milletvekilleri, malumunuz olduğu veçhile, 
seçim süresi üç ay liken propaganda süresi 21 gündü, 
siz seçim süresini 50 gün civarına indirince, propa
ganda süresini de, bu süre indirimine paralel olarak, 

üçte bir eksiği ile 15 güne indirilmesi gerekir. Öner
gemizin mahiyeti de bu istikamettedir. Bu maddeyi 
metinden çıkartırsanız, milletvekili ara seçimlerinde 
olduğu gibi, propaganda süresi de 15 gün olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, iktidar bunun aksini yapma
da 'israr etmekte; süreyi 10 güne indirmekle hak ve 
adalet anlayışının dışına çıkmış, sözümona, rakipleri
ni tesirsiz hale getirme çabasına girmiştir. 

Her seçimde, kendi demokratik anlayışınıza göre 
propaganda süresini değiştirerek, millî iradenin ay
dınlatılmasına mani olmak, halka inançsızlıktır; de
mokratik olmayan bir zihniyetin tezahürüdür. Bu zih
niyet, hür ve demokratik düşünceye! indirilmek iste
nen yeni bir darbedir, haiksızlrktır; ben yaptım oldu 
zihniyetiyle idare etmenin hevesine düşmüş, zorba 
devlet imajını sürdürmek için ısrardır. 

Sayın milletvekilleri, sorarım sizlere, niçin ser
bestliği (içimize sindiremiyor, rakibimizin de eşit hak
lardan faydalanmasını bir türlü kabul edemiyoruz? 

Demokrasilerde değişik partiler olduğuna göre, 
.siyasî partiler •birlbirleriiyle 'mücadele edecek; ama bi
ri diğsrini su'süurmayı, elini .kolunu bağlaimayı dü
şünmeyecektir. Herkes kendi fikrini rahatlıkla söyle-
yejbilmeliıdir İki, aziz milletlimiz de hepsini dinleye
rek, söylenenleri ölçüp biçip kararını vicdanî kana
atime 'göre versin. 

ISaym milletvekilleri., propaganda sürelerini kusa
rak, adil ve eşit seçim'den uzaklaşma düşüncesiyle 
hazırlanan toiır kanunla seçime gitmek, demokrasiyi 
katletmektir; katletoeyie çalışanlara da yardımcı ol
mak dcımcktir. Seçimi isteyen, esasında muhalefettir; 
ama ıbizim istediğimiz seçim, adil, eşit ve demokra
tik ıbir seçimdir. 

Sayın Başlkan, sayın milletvekilleri, ancak hangi 
antidemokratik uygulamalara gidilirse gidilsin, mil
letlin hür iradesi, yaısalkısız ve yasaklısız seçimle, zorba" 
anlayuşa «idür» diyecek; haksızlık ve adaletsizlik, pe
şinde koşanlara aziz milletimaz mutlaka sandıkta ders 
verecektir. 'Bu inançla yüce heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. ı(DYP sıralarından «IBravio» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
önergeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önergeler kalblul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeleri 'oikütiuyorüm : 
«Teklifin 1 inci imad'dasiniın aşağıdaki biçimde 

ideğişıtirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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MADDE 1. — 298 »ayali Seçimlerin, Temel Hü-
Ikülmieri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
49 uncu maiddasimim 2 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değllşifcirıilmiıştir : 

«Propaganda çalışmaları, ıseçiiım ıgülnünden geriye 
dbğrlu 212 mlei günün salbahı 06.00'fda başlar ve se
çim gününden önceki güm saat 17.001de soma erer. 

IPnopaganda çalışılmaları sırasında, döviz, pan
kart, el ilanı ve giysiler üzerimde Türkçeden başka 
Ibır dille yazı yazmak yasaktır. 

iFnoipaganlda çalışmalarında, genel ahlak ve umu
mî adaba aykırı; döviız, pankart, el ilanı ve giysi ta
şımak ya da taşıtmak seçim yasakları kalpsamınlda-
dır. 

Bu yasaklara uymayanlar hakkında, 298 Nb.'lu 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
(Hakkımda Kanunum. 151 imci maddesinin 2 nci fık
rası uygulanır.» 

Günseli Özkaya (İstanbul) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılıyorlar mı efendim?.. 

ANANASA KOMİSYONU BAŞKANI .KÂMİL 
T. COiŞKUNOÖLU (Ankara) — Komisyon katılıyor 
ıdfemdiım; yeter sayımız vardır. 

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

M. TURAN BAYBZ1T (Kaihrıamanımaraş) — Ko
misyonda yetersayı yolk Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. GOiŞKUNOÖLU (Ankara) — Var efendimi, var. 

(BAŞKAN — Saydık efendim, saydık... 
GÜNSELİ ÖZKAYA (fetartbul) — Sayım Başkam, 

Komisyon Başkanı ıbu hıuyumdam vazgeçsin. 
ıBAŞKAN — önergeyi aylarımıza sunuyorum : 

Kajblul edenler... Emmeyenler... (SHP sıralarından gü-
rüütüller) 

GÜNSELİ • ÖZKAYA (İstanbul) — Komisyon 
Başkanımı protesto ediyorum,. 

(BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
(SHP isıralannldan gürültüler) 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Benim konuş
mama mani oluyorlar. 

IBAiŞKAN — (Efendilim, önergeyi yenliden oyluyo
rum : Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge 
kabul ddiıimemişjtir. (SHP ve DYP sıralarından gürüT-
tüîar) 

IMEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sayın Başkan, ilk oylamada kalbul edilmişti. (Gürül-
tJüLer) 

(BAŞKAN — Ne demelk istediğiniz anlaşılmıyor, 
biraz sarih konuşun. 

MEHMET ABıDURREZAK CEYLAN {Siirt) — 
©iraz .evvelki oylamada kalbul ediljdi. > 

(BAŞKAN — Efemdim, hiç ikim.se parmak kaldır-
ımajdan, zatı âlimizin parmağın! sayabilir miyim?.. 

(MEHMET AİBDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Kaldırdılar parmaklarımı, 'siz görmediniz. 

(BAŞKAN — Hiç kimse kaldırmadı. 
(MİEHMıET ABIDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Siz yanlış görüyorsunuz. 
IBAŞKAN —> Ben iyi görü'yoruim.; ısiiz, bir gözlük' 

daha takım. 
Diğer önergeleri okütiuyoruim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüş'melkıfce olduğumuz 619 ısıra sayılı Kanun 

Teklifimin 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde dleğiş-
tiriimiesimi arz ve ttieklif ©deriz. 

İsa Vardal: (Zonlguldak) 
ve arkadaşları 

«Propaganda, oy verime gününden önceki 21 inci 
(günlün sabahında Ibaşlar ve oy verme gümülndem ön
ceki günün ısaait l'ı8.00'imde ısioma erer.» 

(BAŞKAN — Diğeir önerge de aynı, mahiyette ol
duğu içim okutuyorum : 

«1 inici ımadldesimin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Türkân Arıkan (Edirmıe) 
ve arkadaşları 

Madde 1. — 2!9'8 sayılı Selimlerim Temel Hüküm
leri ve Seçımen Kütlükleri Hakkımda Kanunun 49 
oncu ımaddasimin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğişitirilmîşltir. 

«Propaganda oy verme gününden Önceki yirmi-
ibirılnıci günüm ısalbahınldan ıbaşlar ve 'oy verme günün
den önceki günü saat ılfl.OOMe sona erer.» 

IBAŞKAN — Her iki önerge de aymı mahiyette 
ol'duğu için, birlikte işleme koyuyorum. 

Komisyon, ve Hükümet katılıyorlar mı efemdim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂİMUL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Komisyon katılı
yor efendim, 

(BAŞKAN — Hüküme!t?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) ._ Katılmıyoruz. 
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IBAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
önergeleri 'oylarımıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etimieyenler... 'önergeler kabul edilmemiştir. 
1 inci maddenin açık oya 'sunulması hakkında, bir 

önerge varıdır. Yalnız, 'bu önergede 1.1 imza bulun
duğu için işleme koyamıyorum. 

il linçi maıdldeyi oylarınıza sunuyorum : Kaıbul 
edenler... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
önerge var efendim. 

BAŞKAN — Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — 

1 inci maddenin oylaıma şekliyle ilgili önerge var. 

IBAŞKAN — Efendim, 11 imza olduğu içim. işle
me koyamadık. 

•M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Tamamlarız Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Tekabül eden olmadığı için, 'oylama
ya geçtim. 

M. TURAN BAYEZİT ^Kahramanmaraş) — 
Kaç kere önerge Ibefclediniz; tamamlarız Saym Baş
kan. 

IBAŞKAN — 2 noi maddeyi okutuyorum... 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞUJ (Hatay) 

—• Ayıp ayıp. 
iM. TURAN BAYEZİT itfKahraımanmaraş) — 

Ayıp ama; kaç 'kere önerge beklediniz. 
(BAŞKAN — Efendim, ısizin için ayıp olur. 11 im

zalı biiır fönerge verirseniz, o ayılbı ,siz yapmış olursu
nuz. '(SOP ıskalarından gürültüler) 

(EROL AĞAGİL '(Kırklareli) — Hatayı her za
man isiz yaptınız. Götürü miü aldınız? 

IBAŞKAN — 2 noi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 298 «ayılı Seçimlerin Temel Hü-

külm'sri ve Seçmien Kütükleri Hakkında Kanunun 
5*2 inici maddesinin 3'377 sayılı Kanunla değişik son 
(fıkrası hükmü yürürlükten fcaldinî'mıştır. 

[BAŞKAN — Doğru Yol Fantisi Grulbu adına Sa
yın Arıkan, buyurun. ı(IDYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA TÜRKÂN TURGUT 
ARTKAN i(Etfirne) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri1; 19.3İİ986 tarihli 'tutanaklardan bazı pa
sajları okumak istiyorum : «6 Kasım 1983 tarihin
de yjapiilan seçimlerle tieşekkül edien Meclisin ve biz
lerin çok önemli bir görevi vardır. Demokrasiyi bü-
Hün erdemleriyle yerleştirmek, yüceltmek, bir daha 
inkıtaa uğratimadan en mükemmel şekilde uygulat
mak zorundayız. Bunıu .sağlamak içiln (de, demokra
sinin ve ülkenin yüksek [menfaatlerini her şeyin üs

tlünde tattugumuzu, parti ve şahsî çıkan düşünme
den adalet ve hak üzerinde hareket ettiğimizi 
ispat etimıek durumundayız. Parlamentoya ve onun 
değerli üyelerine )bir millet velisi vasfını ve saygın
lığını kazandurmak zorundayız. 

Oysa iki, önümüzdeki ibu teklifi .incelediğimiz za
man, kendini büyük parti zannetmenin bütün avan
tajlarını kullanma, iktidar olmanın sağladığı maddî 
imkân, ve gücü .Sonuna kadaır değerlendirme arzusu
nun ağır bastığını; hak, eşitlik ve demokrasiye en 
uygun olanını arama düşüncesinin ise, hiç dikkate 
alınmadığını görüyoruz.» 

«Partilerin seçim propagandası amacıyla TRT' 
djen yararlanma hakiki yeniden düzenleniyor, daha 
doğrusu biırltakım düzemler ve oyunlar getiriliyor. 

Mevcult kanunda tlüim partiler seçime giderken 
TRTIden ıeişi|t ölçüde yararlanma imkânına sahiptir
ler. 7 gün süreyle 80 dakikaya yakın tıüm partiler 
bu propaganda için TRTIden yararlanacaktır. 

Eşit, adil ve hakşinas 'Hk düzenlemedir. Şimdi ya
pılan değişiklikle, bu hak, hu eşitlik tamamen orta
dan kaldırılıyor. 

Değerli milletvekilleri, tüm Batı ülkelerinde se
çimlerden sorara çeışitü haklardan yararlanma konu-
'sunda alman oya göre hareket edilmesi doğrudur. 
Hazineden yardım, TRTIden yararlanma seçim dö
nemine kadar farklı ol.ajbilir; ama, (Seçimlere girer
ken ibiüjrün partiler eş'ılltir. Grubu olan olmayan, Mec
lîs dışında olan ollmayan diye bir ayınım yapamaz-
,9'nız; yaparsanız Anayasanın eşitlik ilkesine uygun 
hareket etimemiş olursunuz. Anayasanın M inci mad
desindeki; ibültün partiler kamu tüzelkişilerinin elin
deki yayın organlarından yararlanırlar, kamuoyunun 
tam olarak gerçekleşmesini1 sağlayacak engellemeler 
getirilemez hükimiüine aykırı düşersiniz. İktidar, ic-
raatm içinden programlını seçim yasakları başlayın
caya kadar, tepe tepe kullanacaktır. Bir de seçim 
dönem'inda tekrar İcraatın İçinden programı heve-
>s;ne düşmeye ıgerek yok. İcraatın (İçinden programı 
yayımlanıırken vatandaşın içine girin, vatandaşın ne 
dediğini görün. Artık bunuti Ibir yararı kalmadı de
ğerli 1̂1111611̂ 1̂1̂ 1. 

IDeğerli milteftivekilleri, bu teklifi lülfcfen komisyo
na havale eldiniz». 

Sayın milletvekilleri, bu tutanaktan okuduğum 
görüşler geçmiş dönemllerde yine bu isıralarda otu
ran, (MDP sıralarında oturan) bugün ANAP sırala
rına transfer edilmiş olan bir değerli arkadaşımın, gö
rüştendir, tamsamen katılıyorum. Bu görüşlere kati'l-
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«tığımı belirtmek istiyonuim. (DYP, SHP ve DSP sı
ralarından «IBravo» .seısl'öri, alkışlar; ANAP sıraların
dan •gürültüler) 

SALİM EREL (Komya) — Cem Karaca mı söyle
miş bunları? 

HAKİKİ ARTUKARSLAN (Bingöl) — Biraz ev
vel söylediniz 'bunları. Hep bunları im söyleyeceksi
niz?.. 

(MEHMET ABIDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
'İsmimi söyle 'ismimi... 

TÜRKÂN TURGUT AR1KAN (Devamla) — 
Şİımldi de, (kendi öz görüşleriimi yüoe Meclîsin dikka-
Itine ısunımak iisltiyorum. 

Sayın' milletvekili, /bakınız hükümet programımı-' 
!zm T8 inci sayfasında neler diyorsunuz : «Devlet 
imurakajbesinde bulunan ırad'yo, televizyon, diğer ba
sım ve yayım vasıtalarının tarafsızlığımı esas anyo
nuz.» Aidimiz mı .arkadaşlar? (ANAP sıralarından 
«Doğru doğru, alıyoruz» sesleri) Alımıyomsunuz, bık
tırdınız halkı, bıktırdınız. Sayını özal'ı dinlemekten, 
'bakamları görmekten, uydurma icraatları dinlemekten 
vatandaş bıktı, televizyonu kapatıyor artık. (ANAP 
sır al arımdan ıgürültüLer) 

Siz şim|di, ibu ımadld'eyle /getirdiğimize göre, lö gün 
isiüreıye kadar açacaksınız te1Jeivizyonıu. Yarından iti-
İbarem, hatta bir kilometrelik yol açılışları yapacak-
ısnnız, açılmış olam dtblterin açılışını yapacaksınız, ça-
lıışimakta olan fabrikaların açılışını yapacaksınız, on-
Ibirinei gün de cafcaflı: bir «İcraatım içinden» prog
ramı yapacaksınız ve milleti kandırmaya çahşacak-
ısınız. Hayır arkadaşlar, artıik milleti kandırmanız 
ımüimküin değildir, ine yaparsanız yapınız!.. Şu sayın 
milletvekilinıe rica ediyorum, buradaki «özlerimi 'bu
gün de kabul ediyorlar mı, loylarını bu doğrultuda mı 
kullanacaklardır? 

Ylüc:e Mieıclüse saygılar sunuyorum. (DYP, SHP 
•ve DSP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Grup adına söz is
tiyorum Sayım Başkan. 

BAŞKAN — DSP Grubu adına Sayım Kusmam, 
buyurumuz. 

DSP GRUBU ADİNA ÖMER KUŞHAN (Kars) 
— Teşekkür edarim Sayım Başkam. 

Sayın Başkam, saygıdeğer milletvekilleri; defa
larca ıslöylemmiş olan şeyi, dönemin son foplamitı ge
cesinde ıbilr defa dajha tekrar etlmenin çok gerekli ol-
(d)uğu düşüncesiyle, bir defa daha tekrar edeceğim. 
(Bir iktidar, yasalar 'üzerinde yapacağı değişiklikleri, 
milletin ve tmemleketim selameti yönümden gerekli 

ıgörur va yapar. Ejbeltte ki, kendi' görüşümıe uygun de
lildir diye, muibalefelt buna karşı çıkabilir, iktidar çı
kar kendisini rahatlıkla savunur, «Ben iktidar olarak 
bunu faydalı glörüyqruim» der; yasaları değiştirir ve 
uygular; ancak, bir yasama dömeminde, daha evvel 
bütün ihtimaller hesaplanarak ve uygulamalar göz 
önüne alınarak, çıkmış olam menfi sonuçlar tespit 
'edilerek', koimiıayonlarda halzırlamımış olan bir yasa tas
lağı üzerimde «O (günün ihtiyaçları bumu emrediyor» 
veya «IBenıiim iktidarunun o igühkü ıgerekleri, o gün
kü çıkarları bunu emrediyor» diye yasa üzerimde bir 
değişiklik yapacaksinız; ondam sonra, somumuzun gel
meye başladığımı. farketit iğimizde de, ne yasa, ne Ana
yasa ve mü da hiçbir kural kabul etmeden ve büyük 
bir fültiumsuzluk1 içerkinde, Meclisin son toplamıtı gü
nünde, talandan imal kaçırırcasına, milletin başıma 
(bela etmek üzere 'getirdiğimiz bir seçim sıl&temi de
ğişikliği yasa teklifiyle, bü yasayı rtekrar kendimiz 
değiştireceksiniz. 

iBana ıslöylameniz mlülmkün mü sayım Anavatan 
ımilletivekilleri; -bugün bir arkadaşın söylediğinde 
üzüldüğüm, ama bugünkü halinizi görümce bundan 
evvel birçok defalar söylediğim şeyi bir defa daha 
amımlsaımamı İhama sağladığınız- ibu hayatiyetimizi kay-
lb'e İlmem izin esprisi nedir? Neden bir türlü kendimizi, 
sizi seçenek 'buraya göndermiş insanlarım hizmetinde 
'değil de, ıs;zi ylönetlmlefete olan bir insanım hizmetin
de kabul ediyor ve neden bir tlürlü şahsiyetimizi bu-
lamıyorsulnuız? (ANAP sıralarımdan gürültüler; DSP 
ve DYP ısıralarımdam «Bravo» sesleri, alkışlar) 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Rezil!.. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Türkiye- Büyük 
Millet Meclisi yasaları görüşür, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi yasaları tartışır. Gerek Anayasadan, ge
rek yasalardan, gerekse Meclis İçtüzüğümden, parti
lerin ve IhükÜlmıetin aldığı birtakım yetkiler vardır; 
ama bu yetkiler birbirine kaoşltır ılımadan, bu yetki
ler birbirine feda editoedeın, bu yetkiler koskoca ik
tidar partisini hükümetin de emrine değil, hükümeti 
yöneten, hükümet ettiğini söyleyen veı «Hükümet 
benim» diyen, ı«kanıuh benim» diyen zihniyetle ha
reket eden bir Sayım Başbakanın emrime böylesine 
sokulmaz sayın milletvekilleri!.. (DSP ve DYP sıra-
larındaırii «IBravo» sesten", alkışlar; ANAP sıralarım
dan gürültüler;) Anayasa, yasalar ve kuralların Tür
kiye 1de veya demokratik sistelmle yöneltilen devletler
de konuluşunun bir esprisi vardır. (ANAP sıraların
dan sıra kapaklarına vu/rma'lar) 

/BAŞKAN — Sayın Kuşhan, Sayın Kjusjhan... 
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ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Siz bugün Tür
kiye Büyük Millet Meclisindeki çoğunluğunuza da-
yaaanalk... (ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bir (dakikanızı rica 
ediyioruım. 

(ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
me Söylediğimin farkındayıım. 

IBAŞJKAN — Sayın Kusman, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

Milletvekillerinin oylarına ve onların şahsiyetle
rine tecavüz edecek' mahiyefitö konuşmamanızı rica 
ediyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) -^ Sayın Başkan, 
zatı ahimizin yönetimindeki' tecavüzlerin hiçbir tanesi
ni yapmıyorum ban. 

IBAŞKAN — Her milletvekilinin oyu muteberdir. 
Burada ımilleıtıvekili oylarını kullanırken nasıl kullan
dıklarım bilirler. 

ÖMER KUŞHAN (Devamca) — Çok iyi biliyo
ruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu itibarla, milletvekillerinin oyla
rı üzeninde telmih edici, onu incitici sözler söyleme
yiniz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Çok iyi biliyo
ruz. Yeni başlamış ıbir dönemde değiliz Sayın Baş
kanım. Bir dönemi foPtkıdiğfrniz bir gecede berabe
riz. Lütfen, me'lefc kispetine girmiş şeytan göriimü-
ırnıütyle arftılk Meclisi ifsat etmenize müsaade etmeyi
niz. (ANAP sıralarından gürültüler; DSP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın miLletvekilleıri... 
IBAŞKAN — Sayın Kuşhan, esasa giriniz, esasa 

giriniz. 
ÖMER KUŞHAN '(Devamla) — Sayın milletve

killeri, şahsiyietimize sahip olunuz, demokrasiye sa
hip olunuz. ı(ANAP sıralarından (gürültüler) 

BAiŞKAN — Esasa geliniz. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR '(Gaziantep) — 

Şahsiyetsiz herif, sen şahsiyetine sahip ol; alçak 
adam? 

(ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Oburunuz yeri
nize, oturunuz yerinize, edepsizlikle bir yere varıl
maz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Utanimaz herif! 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Otur yerine. 
Kimden priım kazanıyorsun? Haysiyetsiz adam, aşa
ğılık adaim, otur yerine. (Gürültüler) 

'MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Sen kcinuşıma utanınnaz adam, utanımaz adamsın sen, 
ısuıs, oüur. 

ÖMER KUŞHAN (DevalmıLa) — Puan kazanma
ya çal istiyorsun; utanmaz. (Gürültüler) 

'MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Utanmaz adam sensin, konuşfma, rezil, saygısız he-
rit. 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen oturun 
efenıd'm, lütfen oturun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sön bu parla
mentoda ^konuşmaması gereken, Türkiye'de adam 
diye dolaşmaması gereken insansın. (Gürültüler) 
Sende bir parçacık haysiyet olsa milletin içine çıka
mazsın sen. 

(BAŞKAN — Sayın Kuşhan... 
Lütfen oturun efendim, Divan vazifesini yapsın 

«fendim, Başkan vazfesüni yapsın, oturun efendim, 
oturun Başkan vazifesini yapsın efendim. 

ÖMIER KUŞHAN (Davamla) — Sayın milletve
killeri... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, Sayın Kuşhan... 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 

Özür dile. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Ben mi özür di'-

'•«eyeceğiım?.. (Gürültüler). 
IBAŞKAN — Sayın Kuşhan, Sayın Kuşhan,... 
ÖMER KUŞHAN (Devamlia) — Sen bir defa 

ikemıdine saygısı ollmayan 'bir insansın, ısenıden ne özür 
dileyeceğini ben; otur, onun bunun uşağı. (Gürül
tüler) 

(BAŞKAN —• Lütfen oturun efendim, otturun efen
dimi. 

Sayın Kuşhan... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — ©uyurun Sayın 

Başkan. 
'BAŞKAN — Bir hususu rica ediyorum. Sadede 

ve esasa girmez... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sadedten hiç 

çıkmadım Slayun Başkanım. 
BAŞKAN — ... madde üzerinde konuşmazsanız 

ve milietvekilieritne hakaretamiz sözlere davam eder
seniz, ısözünüzü keseoağüm. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
mikrofonu kapatabilirsiniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... Milletvekillerine 
hakaret edemezisiniz, edemezsiniz... 

ÖMER KUŞHAN (Devamıa) — Mikrofonu ka
patabilirsiniz, ama 'benim 'sesimi kesemezsiniz Sayın 
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Başkan; benim sesim, Türkiye Büyülk Millet Mecli
sinin her tarafından duyulmaya yelter. 

(BAŞKAN — Ben miUıetvelkillerine hakaret ettir-
ınueim; ©sia&a (giriniz efendlitm. 

ÖMER KUŞHAN ı(Devam!la) — Esastayım Sayın 
IBaşkan, hiç esastan ayrılmıadum. (öürüiıtüler) 

'BAŞKAN — Esasa girimiz. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Şu dört senelik 

dönemde, dün gelip bunu bu şekilde menfaatlerim 
emrediyor diye değiştireceksiniz, bugün de, bugünün 
şartları bunu emrediyor diye tekrar, dün yaptığınız 
şeyi tersyüz edecek ve değiştireceksiniz, bunun adına 
da demokrasi diyeceksiniz, bnnun adına da parlamen
ter demokratik sistem diyec 4 siniz... 

Sayın milletvekilleri, çok merak ediyorum, yarın 
milletin karşısına çıkacak da hangi yüzle o milletten 
tekrar kendisini yönetme yetkisini isteyeceksiniz? 
(ANAP, DYP ve DSP sıralarından gürültüler). 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sen 
nesin be?.. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Oturun, oturun, 
oturun. Hayatiyeti bitmiş bir grupta böylesine tepki
ler olmaz. (Gürültüler). 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sen bit
mişsin sen. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, son gecede olsun... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, Sayın Kuşhan, Genel 
Kurula hitap et, milletvekillerinin şahsiyetlerine, hay
siyetlerine tecavüz etme. (Gürültüler). 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Genel Kurula hi
tap ediyorum Sayın Başkanım. Genel Kurul dışında 
hiçbir yere hitap etmedim. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Genel Kurula hitap et!.. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Son gecede ol

sun sayın milletvekilleri, geliniz, aklınızı başınıza top
layınız, elinizi vicdanınıza koyunuz, size kendisini 
temsil etme yetkisi vermiş olan millete bir parçacık 
saygınız varsa, yarın tekrar o kürsülerden kendisine 
hitap etme gücünüzü kendinizde bulmak istiyorsanız, 
bu oynamak istenen ve demokrasiye büyük gem vura
cak, demokraside büyük yaralar açacak, yarınlarda 
büyük handikaplar doğuracak, demokrasiyi inkıtaa 
uğratacak olan böyle bir yasa teklifine «evet» deme
yiniz, buna destek olmayınız ki, tarih sizden, bizim 
şu anda söylediklerimizin de çok ötesinde şeylerden 
bahsederek sayfalarında yer vermesin ve sizden son
rakiler, sizin milletvekili olarak yapmış olduğunuz 
görevin tarihe intikal etmiş bölümlerini okurken «Ya-
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zık, bu millet böyle insanlar da mı yetiştirdi?» deme
sinler. 

Saygılar sunuyorum. (DSP, SHP ve DYP sırala
rından alkışlar; ANAP sıralarından «Yuh» sesleri). 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Bunları 
çok söyledin, dört yıldır söylüyorsun; yeter artık. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, yü
ce Meclisin çatısı altında bir milletvekiline «yuh» de
nildiğini duymadınız mı? 

BAŞKAN — Efendim, yüce Meclisin çatısı altın
da milletvekillerinin şahsiyetine tecavüz, milletvekil
lerinin oylarına tecavüz, onların oylarının satılık ol
duğu konusundaki sözler, herhalde söylenmemesi ge
reken sözlerdir... (Gürültüler). 

AYHAN FIRAT (Malatya) — O zaman ona da 
müdahale edin, buna da müdahale edin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Buyurun oturun 
efendim... (Gürültüler). 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Zamanında müda
hale edin; niye oturuyorsunuz orada? (Gürültüler). 
Başkanlığı yapamıyorsunuz. 

BAŞKAN — Buyurun oturun efendim... Oturun. 
(Gürültüler). 

Sayın Tombuş buyurun. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, Kocaeli'de zaten «evet» 1er çok fazla, lis
te başı olsanız dahi seçilemezsin. 

BAŞKAN — Siz de Kocaeli'ye gelin, buyurun, 
kim seçilir, kim seçilmez görün... (Gürültüler). Benim 
seçim bölgem sadece Kocaeli değil... (SHP sıraların
dan gürültüler). 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Memleketim var benim, Tekirdağ'a git Tekirdağ'a. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, benim seçilebileceğim 
en azından beş vilayet vardır, onu bilesin. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri; SHP ve DYP sıralarından 
gürültüler). Bunun tecrübesi bedava. (DYP sıraların
dan gürültüler). Kocaeli'yi beğenmiyorsan Kayseri'ye 
gel. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler). 

Buyurun Sayın Tombuş. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Sayın Başkan, usulü ihlal ediyorsun. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tombuş. 
ÎHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; burada biraz evvel konuşan hati
bin arkasından bu kürsüye çıkmanın şansızlığını yaşı
yorum. (DSP sıralarından gürültüler). Hangi üslupla, 
hangi seviyede konuşacağımı gerçekten bilemiyorum, 
ama şunu söyleyeyim ki; o seviyeye hiçbir zaman in-



T. B. M. M. B : 2 (Olağanüstü) 9.9.1987 O : 3 

meye tenezzül etmeyeceğim. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). Dört seneden beri burada 
demokrasi dersi verenler, demokrasinin (d) sinden an-
lıyorlarsa burada bu seviyesiz konuşmaları yapma
maları lazım gelirdi. 

SURURİ IBAYKAL (Ankara) — Seviyesiz sen
sin. 

ÜH'SAN TOMBUŞ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, biraz evvelki konuşmamda şunu söylemiş
tim:: «iBiz demagojiyle, demokrasiyi ayıramazsak, 
'bu memleketi demokrasiye götüremeyiz» demiştim... 

SURURt BAYKAL (Ankara) — Müdahale et
sene; kukla mısın, Başkan mısın? 

BAŞKAN — Bey anılarınıza atfediyor efendim, be
yanlarınızı söylüyor; şansınıza değil efendim. 

ÖMER IKUŞHAN (Kars) — Siz kendi mazinize 
bir bakın Sayın Tomıbuş,. 

•İHSAN TOJMıBUŞ (Devamla) — Yapılabilecek 
en ağır (hakaretler burada yapılıyor. Saniki kendileri 
tarihin sayfalarına geçmeyecek, bu konuşmaları ta
rihin sayfalarmda, ibu zabıtlarda okunmayıp, kendisi 
sanki ayıplanmayacak mı?.. Başkalarına ta'an eder
ken, kendi yaptığı kusurlar, hatalar, demokrasiye 
yaptığı bu ta'anlar acaba tarihçiler önünde yargı-
Ianmayacalk mı? 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş
kan, niye müdahale etmiyorsunuz? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, bu sadet mi? 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, esasa gelin (DSP 
sırallarından gürültüler) Sayın Tombuş, esasa gelin 
Madde üzerinlde konuşun. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, son toplantımızda, biliyorum bazı arka
daşların, 'belki de gelememe endişesinden olacak ki, 
fazla Ihırçınlaşımiış olduğunu fark ediyorum... (Gü
rültüler) «Milletin önüne nasıl çıkacaksınız» diyor
lar; biz milletin arasından daha dün geldik, siz na
sıl çıkacaksınız; onu soruyorum size. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tombuş esasa gedin. (Gürül
tüler) 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bu 52 nci maddenin marifetlerini 'biz da
ha önce yaşadık, ara seçimlerde yaşadık; davulcula
rın davul çaldığını gördük bu madde sayesinde. 

(EROL AÖAGİL (Kırklareli) — Davulcuya ha
karet etime.! 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Siz de onun 
borazancılığını yaptınız, siz de onun zurnasını çal
dınız. (Gürültüler) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
— Asım çok kızacak bu işe. 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (jOrdu) — Davul
culara nasıl hakaret edersiniz? (Gürültüler) 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Yani bundan 
sizin elinize, omuzunuza davul mu verelim istiyor
sunuz? 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Davulculara ha
karet ©time çarpılırsın (Gürültüler) 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Yani bundan 
sonra bu maddeyi kaldırmayalhm da her gün, her 
saatte size davul zurna mı çaldıralım orada? 

Muhterem arkadaşlar, seçim kanunlarının ilk ta
dili esnasında ben de maddenin kaldırılllmasını tek
lif etmiştim, tamamen kaldırılmasını teklif etmiş
tim; maalesef o zaman (bunun istismar edilmesi ih
timaline karşı bu tekliflimi kabul ettiremedim. Biz 
bunun acısını çok çektik, siz de çektiniz, siz de 
çektiniz; ama, burada işi bilmezlikten geliyorsunuz. 

1973 seçimlerinde ben burada küçük bir parti
nin mensubuydum..., 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
— Gene oradasın. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Ve üç ay de- . 
vamllı olarak bizden konuşma istiyorlardı, metin isti
yorlardı ve diğer partilerde olduğu gibi, biz de o 
gün ne metin vereceğimizi bilemiyorduk; açıyorduk 
zabıtlardan metinler çıkarıp veriyorduk. Yani, bunu 
böyle yapalım diye bu maddeyi yine kabul mu ede
lim? Siz de her gün ne söyleyeceğinizi bilmeyerek, 
sırf oradaki o dakikanızı doldurmak için bu şekilde 
zabıtlardan ıherîhanıgi bir metim verme sılcınltısınamı 
kaltlanımaiya kaillkııy ortamız?.. Nitekim, bunun acısını 
ara seçimlerde süz de çektiniz ve konuşacak laf bu-
'lamıadıınıiız. 

AYHAN .FIRAT (Malalbya) — Bâz ne 'söyledli-
ğ'ımilzi bilıilyoıruz. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Mulhıterem ar-
kadaışlariKm, şuıntu söıyle-yeyim; her gün önada iki sa-
ni)ye, iki dalkilka bir şeyler tonuşmalkl'a propaganda 
olimaz. O saaıt geldiği zaman ıtetevıiteyoınliarıııu düğ
mesi de kapaıtılııyorı, raldy oların düğmesi de kapadı-
lııyor; bumu bilin, laıma 'bunda ısrar ötırnenıiını manası
nın olmadığını ben bliiyoıuım, bunları yaşadık. Ta
biî, siız demokrasi havadisi olduğunuz için, konuişu-
labilldiği kadaır konuşulsun, Itesdni olsuinı odmalsm, 
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propaganda mahiyeti taşısın taşımasın, hakaret ol
sun, küfür olsun, iftira olsun, konuşmak istiyorsu
nuz. Yok arkadaşlar, artık 'böyle bir demokrasi Tür-
kiye^de yaşamaz. Onun için, ciddî demokrasi lazım, 
cilddî propaganda lazım, ciddî söz lazım. 

Bu ıbakımdan, ıbu maddenin kaldırılmasının za
manı çoktan gelmiş geçmişti; ama maalesef bugüne 
nasip olmuştur. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
— Bunların hepsi size ait. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Bu bakımdan, 
vicdan huzuruyla buna rey vereceğim; sizin dediği
niz gibi, şunun 'bunun 'tesiri altında, başkalarının 
tesiri altında değil, kendi vicdanımın tesiri altında 
vereceğim reyimi. 

Hepinizi hürmetle selamlarım, teşekkür ederiım. 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanırnaraş) — 

Sayın Başkan, grup adına söz istiyorum. 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAlYEZtT 

'(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; demagoji ile demokrasi arasındaki farka sı
ğınılarak şu kürsüde demagoji yapılmamış olsaydı 
ve bu memleketin yaşadığı bir olay, ıgerçek bir olay; 
siyasî hicve, siyasî mizaha konu olan gerçek bir olay, 
çok 'talihsiz... 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Terbiyesiz o adam 
yahu. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Müşerref oldum 
beyefendi. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Ayıp değil mi sa
na? 

IBAİŞKAN — Sayın Toımbuş, Sayın Tombuş, 
oturunuz yerinize. 

EROL AĞAGİL '(Kırklareli) — Atmanız lazım 
dışarı Başkan. 

I9AIŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Buyurun Sayın Bayezit, 
M. TURAN BAYEZİT ((Devamla) — Evet, ya

şanılan gerçek bir olay, siyaset mizahına giren bir 
olay, çok talihsiz bir anımsamayla, yine şu kürsü
den dile getirilmesiydi söz aUlmayacalktım. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz, Osmanlı 
Devletinin Maarif Nazırı Haşim Paşanın tarihe ge
çen bir sözü var. Ne diyor Haşim Paşa? «Şu mek
tepler olmasaydı, maarifi ne_ güzel idare edecektim.» 
ilşte bugünkü iktidarın ve bugünkü iktidarın simgesi 

haline gelen Sayın Başbakanın formülü budur. Sıkış
tığın yerde yasağı koy, sıkıştığın yerde ağızlara, 
kulaklara kilit vur... 

IMühterem arkadaşlarıım, neydi bu madde? Bu 
madde, 15 gün süreyle siyasî partilerin, çalışmaları 
nedeniyle, haber bültenlerine mesaj vermesi imkânını 
sağlıyordu. Eğer bir siyasî parti bu mesajı üretemi-
yorsa, bundan halk bir şey kaybetmez, o parti kay
beder. 

AIYHAN UYSAL (Çanakkale) — Davul çalıyor, 
davul. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Eğer bu 
siyasî parti davul çalıyorsa - Teşekkür ederim, söy
leyecektim, hatırıma getirdin - davul çaldıranlar o 
kapıyı açık bıraktıkları için bunu yapar. Aklınız 
başınızda olsaydı, o kanun çıktığı zaman bu kapıyı 
kapasaydınız, ne davul çalınırdı, ne Jaguar olayı bu 
memleketin siyasî mizahına gelirdi, SHP sıraların
dan alkışlar; (ANAP sıralarından gürültüler) 

ATİLLA SIN (Muş) — Ayıp oluyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Onun için, 
bu 1'5 günlük sürede... 

İISMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Sen kızının har
cırahını yedin mi, iki harcırahı? 

M. TURAN BAYEZİT.- (Devamla) — Terbi
yesizlik etme. (ANAP sıralarından gürültüler) 

IİSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Kızının hem gidiş 
hem geliş harcırahını yedin mi? Yürü!.. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Terbiye
sizlik etme, gel (bu kürsüden söyle, terbiyesizlik et
me. 

IfâMAlL ÜÖDÜL .(Edirne) — Ne terbiyesizliği? 
Yedin değil mi? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Gel bu 
kürsüden slöyle. Elimde, bütün sicililer, bütün evrak
lar elimde. 

İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Ortaya sereyim 
mi? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Yap onu. 
Terbiyesizlik etme; ama tabiî senin gururun sürtül
dü, hâlâ onun peşindesin. 

İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Rapor da aldır
dın, kızını Mardin'e yollayamadın. Bir hafta kala
madı orada; bir hafta gönderemedin. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Muhterem 
arkadaşllarım, siz, 15 günlük sürede «Hüküme't ic
raatı» diye her şeyi o radyodan, o televizyondan 
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vereceksiniz; ama o hükümet icraatında, Anavatan 
Partisinin icraatını, Anavatan Partisinin adını ağzı
nıza alarak söyleyeceksiniz; fakat ö'biir partilere gel-
'di mi, 'bu imkânı 'tanımayacaksınız... 

ıllSMAİtL ÜĞÖÜL (Edirne) — Harcırahtan bah
set. 

M. TURAN BAYEZİT ,((Devamla) — Bunun 
mantığa giren izahı yoktur. Bunun bir Itek izahı var
dır; devletin malı olan, halkın mallı olan radyoyu 
ve televizyonu, gerçek halka kapatmaktır. Gerçek 
halik, siz değilsiniz. (SHP sıralarından alkışlar) Ger
çek halik, bütün zorluklara rağmen; gerçek halk, 
bütün imkânsızlıklara rağmen; gerçek halk, oyna
nan bütün oyunlara rağmen; demokrasi mücadelesi 
veren şu bir avuç muhalefettir. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gülüş-
mdler, alkışlar) 

Çıkaracağınız kanun size hayırlı olsun. 
(Saygılar sunuyorum, (SHP sıralarından «Bravo» 

sesleri, alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Turan Baye-
ziıt ve arkadaşlarının vermiş oldukları (bir önerge 
vardır. Bu önergede, görüşülmekte olan kanun tek
lifinin 2 nci maddesi ile diğer 'bütün maddelerin 
üzerinde verilen değiştirge önerilerinin açık oylama 
ile oylanması 'teklif edilmektedir. Bu önergenin tat
bik imkânı yoktur. Şöyle ki... 

AYIHAN FfRAT (Malatya) — Niye?.. 
»BAŞKAN — Arz edeyim, 
AYIHAN FIRAT ((Malatya) — Ne kadar tatJbik 

imkânı varsa, onu tatbik edin. 

IBAŞKAN — Dinleyelim efendim. 
«•İşaretle oylamanın yapılacağı hailler. 
İMADDE 116. — Anayasada, kanunlarda ve İç

tüzükte açık veya gizli oylama yapılmasının zorunlu 
olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda kaide olarak 
işaret oyuna başvurulur.» 

Asıl, bizi ilgilendiren 2 nci fıkrayı okuyorum: 
«İçtüzükte işaret oyuyla halledileceği belirtilen hu
suslarda, oylamaların işaretle yapıllması zorunludur.» 

Şimdi geliyoruz, değişiklik önergelerinin nasıl 
oylanacağını belirleyen 88 inci maddeye 88 inci 
maddenin sondan bir evvelki fıkrasında; «Daha 
sonra önergeler işaret oyu ile" ayrı ayrı oylanır.» de
mektedir. Demek ki, işaret oyu ile oylanmanın za
rurî olduğu hallerde, işaret oyu ile oylama yapıla
caktır. Bu itibarla, biz bu önergeyi işleme koyamı
yoruz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, maddeler var. 2 nci madde ve bü-
ıtün maddeler... 

IBAŞKAN — Hayır efendim, müsaade buyurun; 
«Görüşülmekte olan Kanun teklifinin 2 nci maddesi 
ile diğer bütün maddeler üzerinde verilen değiştir
ge önergeleri» diyorsunuz. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Tamam, maddeleri ve verilen değiştirge önergeleri... 

/BAŞKAN — Siz 2 nci madde hakkında bir öner- ~ 
ge verirseniz kabul, ama burada bu manayı çıkar
maya imkân yok; çünkü. «Oörüşıülmeklte olan ka
nun teklifinin 2 nci maddesiyle ve diğer bütün mad
deleri üzerinde verilen değiştirge önergeleri» diyor
sunuz. 

İM. TURAN İBAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

AYHAN FIRAT ı(Malâtya) — Sayın Başkan. 
Aynen okuyunuz efendim, 

IBAŞKAN —Aynen okuyorum efendim. 
AYHAN FIRAT (MaJlatya) — Sayın Başkan, 

burada virgül var. 

IBAŞKAN — Hayır efendim, ne virgül var, ne 
bir şey var. Aynen okuyorum efendim: «Görüşül
mekte olan Kanun tekliflinin 2 nci maddesi ile diğer 
(bütün maddeler üzerinde verilen değiştirge önerge
leri...» diyor. Burada ne virgül var, ne de bir şey 
var. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
Sayın Başkan, ben 2 nci madde üzerinde açık oyla
ma yapılmasının mecburiyetini arz etmek işitiyorum. 
Tutumunuz hakkında söz işitiyorum efendim. 

/BAŞKAN — Efendim, ayrı bir önerge verirse
niz, hay hay, buyurun. 

ıM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ayrı önerge değil, bu önerge 2 nci maddeyi kapsa
maktadır. 

BAŞKAN — Efendim, okuyorum... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Okuyun efendim: «2 noi madde ile...» diyoruz. 
IBAŞKAN — Efendim, «2 nci madde ile», devam 

ediyorsunuz «Diğer bütün maddeler 'üzerinde verilen 
değiştirge önergeleri...» 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Tamam efendim. 

IBAŞKAN — Bunu başka bir manada anlamak 
mümkün mü? 
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M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — 
Mümkün; arz edeyim; tutumunuz hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın ıBaşkan, değerli arkadaşlarım; konu, 2 nci 
maddenin açık oylamaya sunulup sunulmaması key
fiyeti, diığer maddelerin açık oylamaya sunulup su
nulmaması keyfiyeti ve önergelerin açık oylamaya 
sunulup sunulmaması keyfiyeti olmak üzere üç kı
sımda mütalaa edille/bilir. 

TALÂT SARGIN ((Tokat) — Onu bırak, mad
deyi oku.. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Önerge
ler ve diğer maddeler, biri İçlJüzük gereği - Sayın 
Başkanı kutluyorum, onu yakaladı - diğeri de şu 
önergenin aceleyle kaleme alınışı nedeniyle, bu öner
geye dayanılarak oylamaya konulamaz; buna itira
zımız yoktur. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCEUBN (tçel) — Onu ka
bul ediyorsunuz; ayıp ayıp. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ancak, 

önerge «Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci 
maddesi ile (Yani 2 nci madde üzerinde talep var) 
diğer ıbültün maddeleri üzerinde, önergeler üzerin
de.,.» diyor ve devam ediyor. Demek ki, bu üç ka
tegoriye ayırdığımız talepten bir tanesi 2 nci mad
dedir. «IBU teklifin 2 nci maddesi ile diğerlerinin...» 
demişiz; o hailde «Açık oylamaya sunulmasını arz 
ederiz» demişiz ve İçtüzüğün bize tanıdığı hakkımı
zı kullanmışız. Tabiî, Sayın Başkan imza sayısında 
ibir şey bulamadı; çünkü clbür önengede 13 imza 
vardı, bunda ise 20'ye yakın imza var; Sayın Başka
nın, 2 nci maddeyi açık oylamaya sunması zorun
ludur. 

öteki konuya itirazımız yok, onda haklıdır; 
ama 2 nci madde için zorunludur. Belki içimizde 
ilkokul öğretmeni olanlar vardır 've şu konuda bize 
gülerek 'bir mana çıkarmasın; çünkü, «2 nci mad
desi ile» dediniz mi, 2 nci maddesini oya koymaya 
mecbursunuz (Sayın Başkanım. 

İçtüzük ne aramaktadır?.. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit... 
M. TURAN BAYEZİT ((Devamla) 

cağım efendim, müsaade buyurunuz. 
Okuya-

BAŞKAN — Sayın Bayezit, konu anlaşılmıştır 
efendim. 

(M. TURAN BAYEZİT (Devamlla) •— İçtüzük, 
sadece önergenin veya önergelerin - Eğer birden 
fazlası verilmişse - oylamaya geçilmeden önce veril
mesini amirdir. Oylamaya geçilmeden önce eğer 
önerge verilmiş 'ise ve bu önergede olduğu gibi, 2 nci 
maddesi sarahaten belirtilmiş ise, açık oylama zo
runludur. 

Arz ediyorum Sayın Başkanım. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «İle» yi kaldırıp 

düzeltebiliriz. 

BAŞKAN — Bu mümkün değil efendim. 
M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — 

2 nci madde açık Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bu o kadar açık ki, bunu başka 

(türlü anlamak, benim hukuk anlayışıma ve benim 
herhangi bir konuyu okuduğumda ne anladığım... 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkanım, vallahi, .ilkokul tahsiliniz varsa an
larsınız. 

BAŞKAN — Tekrar okutuyorum sayın arkadaş
larım, dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. «Görü
şülmekte olan Kanun tekliflerinin 2 nci maddesi 
i'le diğer bütün maddeler üzerinde verilen değiştir
ge önergeleri...» diyor. Yani, 2 nci madde ile diğer 
maddeler üzerinde verilen değişüirige önergeleri. Bu
rada ne virgül var ve de ondan sonra «2 noi mad
de ve (bundan sonraki maddelerdeki önergeler» di
yor... Bu icbarla, Başkanlık Iböyle anlamaktadır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, 2 nci maddenin kendisi var. 

BAŞKAN — Şimdi, verilmiş önergeler vardır, 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 619 sıra Sayılı Kanun Teklifi

nin 2 nci maddesinin Kanun metninden çıkartılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Salih Alean 
Tekirdağ 

İsa Varda! 
Zonguldak 

(Durcan! Emirbayer 
İzmir 

Edip Özgenç 
İçel 

İsmet Tufhangtil 
Manisa 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 
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Fikret Ertan 
İzmir 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Şevki Taştan 
Siva3 

'Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 2 nci mad

desinin metinden çıkarılmasını 'arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesitf 

Ayhan Fırat! 
Malatya 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

M. Sıeyfi Oktay 
Ankara 

Tülıay öney 
.İstanbul 

Cevdet Karslı 
Giresun1 

Yılmaz! Demir 
Bilecik 

Gerekçe ? 
Bu hüküm, muhalefetin propaganda olanaklarını 

ortadan kaldıran ve ıseçıim yarışında haksız rekabete 
yol açacak bir hükümdür 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, Seçimlerle İlgili Bazı Kanun

larda -Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tek
lifinin 2 nci maddesinin metinden çıkarılmasını say
gılarımızla arz ve teklif ederiz 

Vural Anlkaın 
İzmir 

A Necla Tekinel 
İstanbul 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul! 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

sınırlı metinler, seçime katılan siyasî parti temsilci
lerinin görüntüleriyle birlikte yayınlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Seçimlerle İlgili Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 18 inci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi 
Hakkında Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin aşağı
daki 'biçimde değiştirilmesini arz ve teklf ederiz 

Madde 2. — Seçimin yenilenmesine dair kararın 
ilanından, oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e 
kadar, TRT haber bültenlerinin, seçimler bölümünde, 
son hafta başına kadar 3'er, son hafta başından itiba
ren, 5*er dakikadan az olmamak üzere, Yüksek Seçim 
Kurulunun belirleyeceği eşit süre ve kelime sayısı 'ile 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Yusuf Demir 
Uşak 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Veysel Varol 
Erzincan 

Halis Soylu 
Kars 

Gerekçe: 
Demokrasinin gerçekleşmesinin özünde, halikın öz

gür iradesi yatmaktadır. Bu özgür iradeye, doğrudan 
ya da dolaylı bir engellemeyle yapılan seçimler öne
mini yitirir. Sandıktaki oylara düşen her gölge, san
dığı tartışılır hale sokar. Bu tartışmaları aşacak en 
önemli öge, halka açılma, anlatma ve tanıtma faali-
letlerinin engellenmesi, bir taraf lehine, diğer taraflar 
aleyhine dengeyi bozan ayrıcalıkların yaratılmasıdır. 

'Nitekim teklif edilen madde gerekçesinde hiçbir 
açıklık yoktur. Gerekçe 17 nci Dönemin siyasî ve hu
kukî ayıbı içeren son tarihî belgesi olacaktır. 

Kanun teklifine imza atanların bu hukukî ve si
yasî ayıbım örtmeyi gelecek meclislere ve kuşaklara 
karşı yine 17 nci dönem milletvekilleri olarak bir ge
reklilik sayıyoruz. 

BAŞKAN — 3 önerge, maddenin metinden çıka
rılması mahiyetindedir, ayrı ayrı tekrar okutup, bir
likte işleme koyacağım. 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal ve Arkadaşla
rının önergesi: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 619 sıra sayılı Kanun teklifi

nin 2 nci maddesinin Kanun metninden çıkartılma
sını arz ve teklif ederiz. 

'Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve Arkadaşları-
nırt önergesi: 

Görüşülmekte olan Kanun teklifinin 2 nci madde
sinin metinden' çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve Arkadaşlarının 
Önergesi: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Seçimlerle İlgili Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tekli
finin 2 nci maddesinin metinden çıkarılmasını saygı
larımızla arz ve teklif ederiz. 

— 119 — 



T.B.M.M. B: 2 (Olağanüstü) 9.9.1987 0 : 3 

BAŞKAN — 2 nci maddenin metlinden çıkarıl
masına ilişkin 3 önergeyi birlikte işleme koyuyorum. 

Komisyon önergelere iştirak ediyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

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

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeleri oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önergeler kabul edil
memiştir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, Ko
misyon da el kaldırıyor, dikkat ediyor musunuz? 

BAŞKAN — Tabiî kaldırır efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Olur mu ©fendim? 

BAŞKAN — Niye kaldırmasın, milletvekili değil 
mi 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Kabul ediyor, on
dan sonra kabul etmeyenlerle el kaldırıyor. 

BAŞKAN — Milletvekili değil mi efendim? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Olur mu efendim? 

Önergeye katılıyor. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
İstanbul Milletvekili Günseli özkaya ve Arkadaş

larının önergesi : 
Kanun teklifinin 2 nci maddesinin aşağıdaki bi

çimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 2. — Sicimin yenilenmesine dair kararın 

ilanından oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e 
kadar, TRT haber bültenlerinin, seçimler bölümünde, 
son hafta başına kadar 3'er, son hafta başından itiba
ren 5'er dakikadan az olmamak üzere, Yüksek Seçim 
Kurulunun belirleyeceği eşit süre ve kelime sayısı ile 
sınırlı metinler, seçime katılan siyasî parti temsilcile
rinin görüntüleri ile birlikte yayınlanır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz ©fen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

| Üçüncü maddeden önce, madde ilavesi ile ilgili 
bir1 teklif vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa! 
Teklifin 2 nci maddesinden sonra 3 üncü madde 

olarak aşağıdaki hükmün eklenmesini ve madde nu
maralarının buna göre değiştirilmesini arz ederiz. 

M. Turan Bayezit Tülay Öney 
j Kahramanmaraş İstanbul 

Erol Ağagil Ali Rıza! Akaydın 
I Kırklareli Çorum 

Halil Nüzhet Goral Vehbi Batuman 
Aydın Adana 

I Madde 3. — Oy verme gününden önceki onbeş 
günden başlayarak TRT'nin haber bültenlerinde ve 
diğer programlarında Hükümet, ıkamu kurum ve ku
ruluşları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait 

I bankaların icraatı ile ilgili yayın yapılamaz ve reklama 
I yayınlamaz. 

BAŞKAN — Efendim, (komisyon önergeye katıldı-
I ğı takdirde, madde gibi müzakere açacağım, katıl-
I madiği takdirde, önergeyi oylayacağım. 
I Komisyon ve Hükümet önergeye 'katılıyor mu 
I efendim? 

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

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

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, iyiki 
I ikaz ettiniz; çünkü bir yanlışlık olabilirdi. 
I BAŞKAN — Ben her zaman açıklıyorum. Belki 
I elli defa bu tatbikat geçti, ellisinde de hatıriattım 
I efendim; zatı âlinizin verdiği önergede de hatırlattım 
I efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yoruldunuz Baş-
I kan. 

I BAŞKAN — Yorulanlar herhalde oturanlardır. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Hakkımızı çiğne-

I yenler yorulsun. 
I BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
I M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa-
I ym Başkan, değerli arkadaşlarım; önergenin amacı, 
I bir seçimde, siyasî partiler arasında yarışma baş'langı-
I cini, yarışma eşitliğini sağlamak. Efendim, hükümet 
I parti değildir... Seçimde, hükümet bal gibi partidir 
I arkadaşlar. Hükümetin başı olan Başbakan adaydır, 
I hükümetin bütün üyeleri adaydır ve bütün bakanlar 
I ve hükümetin başı Sayın Başbakan, o seçimi kazan-
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mafc için propagandalara çıkarlar ve yine bizim hü
kümetimizin 'bütün uygulamalarında gördüğümüz 
gibi, hükümet, kendi icraatını anlatırken «Anavatan» 
der, «biz» der, «bizim partimiz» der. O halde, eğer 
siz eşitlik içinde bir seçim yapılmasını istiyorsanız, 
limlkân'larm, seçime giren bütün siyasî partilere aynı 
hukuksal ölçüler içerisinde tanınmasını istiyorsanız 
bu önergeyi kabul etmeniz lazımdır. Ne hükümetin, 
ne kamu kurum ve kuruluşlarının ve ne de «Biz tica
rî ceklam yapıyoruz» diye, diğer KİT'lerin ve serma
yesinin yarısından çoğunu devletin karşıladığı banka
ların, böyle bir reklam ve propaganda aracı olarak 
Ikullanılmaması gerekir. 

Teklif açıktır; amacı bir kere daha hatırlatabilmek 
için söz aldım. Takdir yüce heyetindir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

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

kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
değişik 182 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Ödenecek ücretler 
Madde 182. —, Seçim kurulları başkan ve üye

leri ile hu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve 
bu işlerde mesai saatleri içinde veya dışında çalıştı
rılacak memur ve hizmetlilere, siyasî parti temsil
cilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödene
cek gündelikler, gündelik miktarı 15 000 lirayı geç
memek üzere, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 
15 000 liralık: azamî gündelik miktarını üç katına 
kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu öde
meler herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 

Bulundukları yerin haricinde bir mahalle gönde
rileceklerin yol masrafları Harcırah Kanunu hüküm
lerine göre verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Tombuş?.. 
Yoklar. 

Madde üzerinde başkaca söz isteyen yok. 

Önergeler vardır okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Madde 3 bütçeye yük getirmektedir. O nedenle 

Bütçe Komisyonunda bu yasanın görüşülmesi gere
kir. 

— 121 

Teklifin Bütçe Komisyonuna havalesini teklif ede
riz. 

'Saygılarımızla. 

Ayhan Fırat Fahrettin Uluç1 

Malatya Samsun1 

Hüseyin Aydemir Ömer Necati Cengiz 
izmir İstanbul 

Mehmet Azizoğlu Neriman Elgin1 

Bursa Ankara 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

3 üncü maddenin açık oya sunulması hakkında 
teklif vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 619 sıra sayılı Kanun teklifinin 

3 üncü maddesinin, İçtüzüğün 115 inci maddesinin 
ikinci fıkrasına göre, adı okunan üyenin ayağa kalka
rak yüksek sesle oyunu kullanmak suretiyle açık oya 
sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Doğan Kasaroğlu 
îstanbui 

Ümit Canuyaı* 
Manisa 

Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Memduh Yaşa 
İstanbul 

Vural Arıkan 
İzmir 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Sümer Oral 
Manisa 

Türkân Arıkan 
Edirne 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Necla Tekinel 
İstanbul 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

. İsmet Ergül 
Kırşehir 
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Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

Muzaffer; ilhan 
Muğla] 

Cemal Özdemir 
Toka* 

Lezgiö önal 
Hakkâri 

Turgut Gülez 
Bolu 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bin 
önergemiz daha var efendim. 

öyle suratınızı ekşitmeyin; işleme koymaya mec
bursunuz efendim. 

BAŞKAN — Lütfen, Başkanlığa hakarette bulun
mayın efendim. Ben hiçbir zaman suratımı ekşitme
dim; «Önergemiz var» dediniz, ben de Sayın Kanun
lar Müdürlüğü ilgililerinden önergeleri alıyorum. Lüt
fen, Başkanlığa tarizde ve hakarette 'bulunmayınız. 

(M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, ben alınganım, hakaret etmiyorum. 

BAŞKAN — Diğer iki önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan teklife ait komisyon raporu

nun : 
a) 3 üncü maddesinin 
vö 
b) Diğer bütün mıaddelerinin 
ve 
c) Tümünün! 
Açık oylamaya sunulmasını arz ederiz. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, birinci önerge 
olan Sayın Doğan Kasaroğlu ve arkadaşlarının öner
gesi, 3 üncü maddenin açık oylamaya sunulmasına, 
diğer önerge de 3 üncü maddenin yine açık oylamaya 
sunulmasına ilişkindir; fakat burada ayrılmak istenen 
bir nokta var. Diğer bütün maddelerin ve tekliflerin 
tümünün oylamasının selameti ve her önergede imza 
sahiplerinin burada bulunup bulunmadığının araştı
rılması bakımından, her madde için ayrı ayrı önerge 
verilmesi zarureti vardır. Bu itibarla, 3 üncü maddeyi 
açık oya sunuyorum; fakat, diğer maddeler hakkında 
açık oylama talebi geldiği takdirde de işleme koyaca
ğım. 

Şimdi, imza sahiplerini arıyorum. 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Kadir Narini 
Diyarbakır 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

(Bahriye Üçok 
Ordu 

H. Avni Güler 
İstanbul 

İdris Gürpınar 
Muğla 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Ayhan Fırat 
Malatya 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Muhittin Yıldırım 
Edime 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Mustafa Çelebi 
Hatayı 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Kâzım İpek 
Amasya 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, müsaade eder misiniz; önemli bir usul 
meselesidir. Lütfen, son oturumda bir hata yapılma
sın; çünkü, zabıtlara geçmektedir. Bundan sonraki 
dönemde sizin uyguladığınız İçtüzüğe aykırı bu usul, 
bir emsal olur; bundan sonraki döneme kötülük yap
mış oluruz. Müsaade ederseniz açıklama yapmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan gürültüler). Lütfen efendim... Müzakereyi niçin 
uzatıyorsunuz; müzakerelerin uzamasına niçin sebe
biyet veriyorsunuz? 

'Buyurun efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; önergenin içeriği, 
mahiyeti anlaşılıyor mu; önce, bunu açıklamak isti
yorum. 

Bundan önce «ile» ekiyle verdik, «olmaz» dendi. 
Bu sefer «a» dedik, «3 üncü maddesi» dedik ve altı
na kocaman bir «ve» yazdık. Sonra, «b» dedik, «Di
ğer bütün maddeleri» dedik ve altına kocaman bir 
«ve» yazdık. Daha sonra, «c» dedik ve «tümü» yaz
dık. 

Şimdi, Sayın Başkan diyor ki; «İmza sahiplerinin 
burada bulunup bulunmadığını kontrol bakımından, 
her madde için ayrı önerge verilmek gerekir». 119 uncu 
maddenin ikinci fıkrası, böyle bir şartı amir değildir. 
119 uncu maddenin ikinci fıkrası, sadece, önergenin 
oylamadan önce verilmesi şartını arar. İşte, bu da oy
lamadan önce verilmiş bir önergedir. 4 üncü madde
nin müzakeresi bitmiştir; oylamaya geçilirken yokla
ma yapılır. Sayın Başkan, her maddede tabiî ki yok
lama yapacaktır. Eğer, önergede imzası bulunanlar
dan onbeş kişi burada mevcut değil ise, önergemizi, o 
madde için işleme koymayacaktır. 
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içtüzük bize, hiçbir zaman, her madde için ayrı 
önerge verme mükellefiyetini yüklememektedir. Ta
biî, yetki Sayın Başkanındır, Başkanlık Divanına ve 
Sayın Başkana saygı duyarız; ancak, bir noktayı vur
gulamak gerekiyor: Sayın Başkanın bu kürsüye çık
tığı ilk günden bu yana, böyle çok önemli oturumlar
daki tavrı, İçtüzüğü anlayışı ve İçtüzüğü uygulayışı, 
hatırlarsınız ki, yüce heyette tepkiler yaratmıştır. Sa
yın Başkan objektif davranmamak suretiyle, bu yüce 
heyette olayların çıkmasına neden olmuştur. Bu, za
bıtlarda vardır. 

Bu nedenle, İçtüzüğün 119 uncu maddesinin ikin
ci fıkrası, bize ayrı ayrı önerge vermek mecburiyet 
ve mükellefiyetini yüklemediği için, sadece her mad
de oylanırken, imzası bulunanlardan 15 kişinin bu
rada mevcudiyeti şartını öngördüğü için, önergemizin 
her maddede işleme konulması gerektiği kanaatini arz 
etmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, benim Başkanlığa çık
tığım zamanlarda tarafsızlığımı yitirdiğim konusunda, 
belki de ellinci teklifini yapmaktadır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Za
bıtlar açık Sayın Başkan; zabıtları okuyun. 

BAŞKAN — Ama ben kendilerine zabıtlardan bir 
bölüm okuyayım; burada diyor ki; «Sayın Başkan, 
şimdiden ihtar ediyorum, (Daha hiç müzakereye baş
lamamışız) sizi hassasiyette takip edeceğiz. Tarafsız
lığınızı muhafaza ediniz; çünkü Başkanlığa değil, Baş
bakanlığa dediniz». Ben dün akşam zabıtları tetkik 
ederken gördüm ki, böyle bir şey söylememişim; «Baş
kanlığa» demişim. Hassasiyet içerisinde ve İçtüzüğü 
harfi harfine tatbik edişim, bilmiyorum, neden ken
dilerini rahatsız ediyor? (ANAP sıralarından alkış
lar). 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Za
bıtları tüm inceleyiniz. »Kavga ettirdiniz, kaçtınız bu
radan. 

BAŞKAN — Efendim, o kavgayı zatı âliniz çıkar
dı. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Kavga çıkarttınız, kaçtınız. 

BAŞKAN — Her dönemde kavgayı çıkaran, tah
rik eden milletvekili olur; bu milletvekillerinden bir 
tanesi de zatı âlinizsiniz. (ANAP sıralarından alkış
lar). Onun için, Başkanlığa hakarette ve tarizde bu
lunmamanızı ve nazik davranmanızı rica ediyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
karet değil; gerçeği söylüyorum, zabıtlarda olanı söy
lüyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, açık oylama isteyen önerge 
sahiplerinin isimlerini okuyorum : 

Sayın Doğan Kasaroğlu?.. Burada. 
Sayın Sümer Oral?.. Burada. 
Sayın Ümit Canuyar?.. Burada. 
Sayın Türkân Arikan?.. Burada. 
Sayın Cafer Tayyar Sadıklar?.. Burada. 
Sayın Koksal Toptan?.. Burada. 
Sayın Memduh Yaşa?.. Burada. 
Sayın Necla Tekinel?.. Burada. 
Sayın Vural Arikan?.. Burada. 
Sayın Mehmet Üner?.. Burada. 
Sayın Namık Kemal Şentürk?., Burada. 
Sayın Ali Ayhan Çetin?.. Burada. 
Sayın Selçuk Akıncı?.. Burada. 
Sayın İsmet Ergül?.. Yok. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Hastürk?.. Burada. 
15 üye vardır. 
Önergede, adı okunan milletvekilinin ayağa kal

karak «Kabul, ret, çekinser» olarak reyini belirtmesi 
suretiyle oylamanın yapılması talep edilmektedir. Ön
ce bu hususu oylarınıza arz edeceğim, kabul edilmedi
ği takdirde de, kupaların kürsü önüne konulması su
retiyle, isimleri okunan milletvekillerinin oylarım kul
lanması şeklinde oylama yapacağım. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sayın Baş

kan, önergede oylamanın ne şekilde yapılacağı açık
ça belirtilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, açık oylamanın iki şekli 
vardır. Bu oylama şeklini Genel Kurul kabul ederse 
mesele yok; ama, Genel Kurul kabul etmediği tak
dirde, diğer oylama şekli uygulanır. Açık oylamanın 
iki şekli vardır. 

Adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak, 
«Kabul, ret, çekinser» şeklinde reyini belirtmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, yanlış uygulama yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Kupanın kürsüye konmak ve adı 
okunan milletvekillerinin oylarını kullanması suretiv-
le açık oylama işleminin yapılmasını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş-

I tir. 
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Önce, önergede imzası olan sayın üyelerden baş
lıyoruz. 

(önerge sahiplerinden başlanarak oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan arkadaşımız var 

mı efendim? Yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayrımına başlanıldı). 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 3 üncü madde

den sonra madde ilavesiyle ilgili bir önerge vardır 
okutuyorum : 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Korsan 
ilave mi yine Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Mahcup olacağınız konuyla ilgili söz 
söylemeyiniz. 

Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 2 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

2 nci madde. 

«Milletvekili seçimi tek derecelidir. Seçim mutlak 
ekseriyet sistemine göre, genel, eşit ve gizli oyla bü
tün yurtta aynı günde yargı yönetim ve denetimi al
tında yapılır. 

Seçmen, oyunu tam bir serbestlikle kendisi kulla
nır. 

Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanma
sı açık oyla yapılır. 

Vural Arıkan 
İzmir 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Musa öğün 
Kars 

Ahmet Memduh Yaşa 
İstanbul 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Gerekçe : 
Söz konusu yasanın 34 üncü maddesi 28.3.1966 

tarihinde! 3270 sayılı Kanunla değiştirelerek azınlığın 
iktidar olmasına limikân sağlanm'i§tır. Yeni tasanda 
getirilen bu hükümle daha küçük azınlığa bu avan
taj sağlanmak: istenmektedir. Bu hallin, farklı görüş-
lerdekli temsilcilerin Mecliste yer almasına olanak 
vermediği için, millî iradeyi yansıttığı söylenemez. 
Ufaık bir azınlığa bu imkânı sağlayacak yerde, mut
lak çoğunluğa, bunu sağlaması hem daha demokra

tik, hem de temsilî sisteme daha uygun bulunmakta
dır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu önergede 
önemli bir farklılık vardır. Bu, 3 üncü maddeden 
sonra madde olarak ilavesi istenen teklif, ne teklif 
metninde, ne de komisyon metninde mevcut değildir. 

Bu litibarla, komisyon, ekseriyetiyle bu teklifi ka
bul ettiği takdirde, madde halinde müzakere açıp 
oylarınıza sunacağım. Şayet komisyon, ekseriyetoyle 
bu maddeyi kabul etmediği takdirde, işleme koya
mayacağım. 

Komisyon ekseriyeti yok; bu (itibarla önergeyi iş
leme koyamıyorum ve 4 üncü maddeyi okutuyorum: 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
misyon ekseriyeti yok, hükümet yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika. Sayın komisyon bura
da. Sayın hükümetten herhangi bir üye yok. Hükü
metten bir üyemin bulunması gerekir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka

nununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Yenileme karan Türküye Büyük Millet Meclisi 
tarafından verilmıişse Mecltis, seçimin yapılacağı tari
hi de belirler. Yenileme kararının Cumhurbaşkanınca 
verilmesi halinde, bu kararın verildiği günden sonra 
gelen doksanıncı günü takip eden ilk Pazar günü oy 
verilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Osman Bahadır?... Sayın Bahadır. Yok
lar. 

Sayın İhsan Tombuş?... Yoklar. 
önergeler vardır, okutuyorum: 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Söz istemiştim 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Söz istenmedi Sayın Tutum. 
HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — «Başka 

söz isteyen var mı?» diye sormadınız efendim. 

BAŞKAN — «Başka söz isteyen?» dedim, cevap 
veren olmadı. 

Bu litibarla, buyurun okuyun önergeleri: 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, so

ru ne zaman olacak? 
BAŞKAN — Efendim, önergelere geçmeden ev

vel soru sorulabilir; fakat önergeleri okutuyorum: 
M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — 

«Soru soracak var mı?» demediniz ki Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim sorulmaz ki. 
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İM. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Şimdi verin o zaman. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün bütün maddele
rimi hafızamızda muhafaza etmemiz mümkün mü? 
Bu itibarla, • bunu hatırlatacak milletvekilidir, söz 
isteyecek milletvekillidir; milletvekili söz listemediği 
takdirde ben söz verebilir imliyim? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
O zaman, önergeleri okutmadan verin soru sorma 
hakkını efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, önergeleri oku
yun: 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Seçimlerle İlgili Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekli
finin 4 üncü maddesinin metinden çıkarılmasını say
gılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 üncü mad
desinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Tülay Öney 
İstanbul 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Gerekçe: Bu hüküm Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne, seçimlerin yenilenmesine karar verilirken seçim 
tarihini hiçbir kayda bağlı olmaksızın tespit etme 
imkânı vermektedir. Bu ise iktidar çoğunluğuna sı
nırsız takdir yetkisi verilmesidir. Her zaman iktida
rın keyfi uygulamalarına yol açabilecek olan bu dü
zenleme, seçimlerin serbest» dürüst ve hakkaniyet öl
çüleri (içinde yapılması (ilkesine aykırı bulunmakta
dır.̂  

Yüksek Başkanlığa 
4 üncü maddenin komisyona iadesini arz ve tek

lif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Neriman Elgin 
Ankara 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Sayın Başkanlığa 

Görüşmekte "olduğumuz 619 sıra sayılı Kanun Tek
lifinin 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla, 

Türkân Arıkan 
Edirne 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Nejat 

Şalini Erel 
Konya 

Abdullah Resuloğlu 
Ankara 

Necla Tekinel 
İstanbul 

İsa Vardal Muzaffer Yıldırım 
Zonguldak Kayseri 

Ömer Kuşhan Şevki Taştan 
Kars Sivas 

Fıikret Ertan 
İzmir 

«Yenileme kararının verildiği günden sonra ge
len doksanıncı günü takip eden ilik pazar günü oy 
verilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Seçimlerle İlgili Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekli
finin 4 üncü maddesinin aşağıdakıi şekilde değişfciril-
mesıini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Murat Sökımenoğlu 
Hatay 

Nejat Abdullah Resuloğlu 
Ankara 

Necla Tekinel 
İstanbul 

Türkân Arıkan 
Edirne 

Madde 4. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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«Yenileme kanarının Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından veya 'Cumhurbaşkanınca verilmesi ha
linde, bu 'kararın verildiği günden sonra gelen dok
sanıncı günü 'takip eden ilk pazar günü oy verilir.» 

Türkiye Büyük Millet Metlisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Seçimlerle İlgili Bazı Ka

nunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 18 inci Dönem Milletvekili Genel 
Seçimi Hakkında Kanun Teklifinin 4 üncü madde
sinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif 
edeniz. 

Madde 4. — Seçimin yenilenmesi için Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından karar verilmesi, 
aşağıdaki koşullar altında yapıjır. 

A) Normal seçim tarihinden 3 ay önce yapıla
cak erken seçim için karar yetersayısı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin üye tamsayısının yarıdan bir 
fazlasıyla alınır. Seçim tarihi, karar tarihinden iti
baren 75 günden az olamaz. 

B) Normal seçim tarihinden, 6 ay önce yapıla
cak erken seçim için, 'karar yetersayısı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin üye tamsayısının 3)4'ü ille alı
nır. Seçim tarihi, Ikarar tarihinden itibaren 90 gün
den az olamaz. 

C) 'Normal seçim tarihinden bir yıl önce yapı
lacak enken seçim için, karar yetersayısı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin üye tamsayısının 3/4'ü ile alı
nır. Seçim tarihi ise, ıkarar tarihinden itibaren 10:5 
günden az olamaz. 

Günseli Özkaya Ömer Necati Cengiz 
istanbul İstanbul 

Veysel Varol Yusuf Demir 
Erzincan Uşak 

Halis Soylu F. Şakir Öğünç 
Kars İstanbul 

Gerekçe: Erken seçimin, normal seçim tarihinden 
öne alım süresi kısaldıkça, seçim süresi kısalmak
ta, karar nisabı da buna paralel olarak azalmakta
dır. 

Ancak, seçimin öne alınma süresi uzadükça, seçim 
süresi de uzamakta ve Ikarar nisabı artmaktadır. 

Bu Meclisin enken seçime gitmesi, ekonominin 
dinmeyen kanaması, tampon tıkaçlarla, palyaıfcif ted
birler ve son halkoylamasında halk ile ters düşen 
iktidarın kendini kurtarması gibi nedenlerle haklılık 
'kazanmıştır. 
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Ancak, baharın enken gelmesinin mevsimlerin 
adını değiştiremeyeceği gibi, enken seçim de yasa deği
şikliğini gerektirmez. Eğer bir değişiklik -olacaksa, 
bu tüm enken seçimleri içeren bir nitelikte olabilir. 
18 inci Dönem Meclisini, Mebusan ya da Meclisi 
Ayan durumuna düşünme gayretleri, enken seçimin 
sağlayacağı yaranları zarara dönüştürür. 

Bunları önlemek için teklifimizi sunuyor ve ka
nun yapımı ile sağlanan çabaların şans oyunu ya da 
borsa oyunu olmadığını vurgulamalk istiyoruz, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Seçimlerle İlgili Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 18 inci Dönem Milletvekili Genel Se
çimi Hakkında Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin 
aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve ıteklif ede
niz. 

Madde 4.- — Yenileme kanarı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi taraflından üye tamsayısının 2/3 oy 
çokluğu ile alınır.: Türkiye Büyük Millet Meclisin
de seçim kararı verildiği günden bir gün sonra baş
layarak, 90 gün sonraki ilk pazar, sepim günüdür. 

Günseli Özkaya Veysel Varol 
İstanbul Erzincan 

Ömer Necati Cengiz Yusuf Demir 
. İstanbul Uşak 

Halis Soylu 
Kars 

Gerekçe: Erken seçim, seçimin süresinden önce 
tazelenmesıidir. Özellikle bir yıldan fazla bir zaman 
öncesine 'alınan seçimde partilerin ve adayların kısa
lan zamana orantılı olarak zamana ihtiyaçları var
dır. 

Ancak, iktidar partisi, zamanın ekonomik moda
sı olan hileli iflaslar gibi hileli propaganda ile ön 
alma ve diğer partileri sollama yolunu seçerse, 18 inci 
dönem milletvekillerini çok kısa sürede bir erken 
seçimin beklediğini söylemek, kehanet olmayacak
tır. 

Özel bir yasayla özel koşullarda yaratılan bir 
Meclis, halkın gerçek temısücıilerinden oluşma şansı
nın kırıldığı bir Meclis olma ithamından kurtulama
yacaktır. 

'Bir yandan iktidarın devlet olanaklarıyla sağladı
ğı haksız yarar, öte yandan bozulan ekonomik tab
lonun, düzelme umudunun kaltmayışı ve bu tablonun 
halktan kaçırılaraik sandığa saklanması rejim tartış-
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malarını acımasız boyutlara ulaştıracak ve yasa ha
zırlayıcıları sliyasî sorumluluğu taşıyamaz hale düşe
cektir. Bu tehlikelerden soyutlamak için teklifimizi 
getirmiş bulunuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Seçimlerle İlgili Bazı Ka

nunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 18 inci Dönem Milletvekili Genel Se
çimi Hakkında Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin 
aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Madde 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, er
ken söçkn Meclis üye tamsayısının 4/5 oy çoğunlu
ğu ille aşağıdaki usullere uyarak karar alır. 

ıa) Seçim tarihi, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde alınan karar tarihlini takip eden ertesi günden 
başlayarak, doksanıncı günü izleyen ikinci pazardan 
önceki zaman dilimi içine alınamaz. 

Günseli Özkaya 
İstanbul 

Yusuf Demir 
Uşak 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Veysel Varol 
Erzincan 

Feridun Şakir Öğünç 
İstanbul 

Halis Soylu 
Kars 

Gerekçe: Demokratik yaşamımızda temel taşlar 
siyasî partilerdir. Nitekim, Anayasamız da bunu açık
ça vurgulamıştır. Siyasî partilerin Türkiye Büyük 
Millet Meclisindeki temsilcileri halka bütünleştikle
ri oranda rejim tartışılır olmaktan kurtarılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ise yasama gibi 
önemli bir görevi üstlenmiş bulunmaktadır. Bu gö
revi gereğince yerine getirme yükümlülüğü çoğu kez 
seçmenlerle vekillerimin birlikteliğini engellemektedir. 
O nedenledir iki, geçmiş dönemlerde de önerdiğimiz 
biçimde seçim süreleri konulmuştur. Erken seçimler
de, vatandaşlar için, milletvekili ya da adayların za
manlarından çalıntı vardır. Aslında erken seçimler
de, seçim sürelerimin daha fazla zaman dilimine ya
yılması, adalet gereğidir. Önümüze gelen bu ımadde-
nin de gerekçesi yoktur, bulunamamıştır. 

Zamanı kısaltmak, 18 inci Dönem Milletvekilleri
nin halktan soyutlama çabaları ile, iktidarın kapkaç
çılığa yönelmesi ve siyasî dolmuşçuluğa başlaması
dır, 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Sayın Baş
kam böyle önerge mi olur, içinde her türlü hakaret 
var. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Bir kişi 10 
tane önerge verebilir mi? Aynı isimler ve birbirleri
ne zıt önergeler. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 3 üncü madde
nin oylamasına 333 • milletvekili katılmış, 223 kabul, 
102 ret, 1 çekinser ve 7 geçersiz oy kullanılmıştır. Bu 
itibarla 3 üncü madde kabul edilmiştir. 

.Şimdi önergele'ri aykırılık derecesine göre oku
tup, oylarınım sunacağım: 

Şiimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyette 
olup, maddenin linetimden çıkarılması hakkındadır. 
Bu itibarla okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa . 
Görüşülmekte olan kanım teklifinin 4 üncü mad

desinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Cahit Tutum (Balıkesir) ve arkadaşları. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Seçimlerle İlgili Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekli
finin 4 üncü maddesinin metinden çılkarılmasını say-
gılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Nejat Abdullah Resuloğlu (Ankara) ve arkadaş
lar. 

BAŞKAN — Her ilki önergeyi, aynı mahiyette 
olması sebebiyle bSrlilkte işleme' koyuyorum. 

Önergelere Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU '(Ankara) — Komisyon katılıyor 
efendim. 

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

GURLU '(Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Evet, her iki önergeyi birlikte işle

me koyup, oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Her iki önerge de kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

4 üncü maddemin komisyona iadesini arz ve tek
lif edöriz. 

Cahit Tutum (Balıkesir) ve arkadaşları. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim katılmıyo
ruz. 

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

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Söz istiyorum 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Söz 

istiyoruz. 
BAŞKAN —• Önergeye komisyon «Kattlmıyo-

ırumi dedıi ©fendim* 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Hayır, katılmıyo
ruz. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
O zaman maddeyi geri alsın, 

BAŞKAN — Komisyon «Katılmıyoruım» dedi 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Hayır, hayır efendim, 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu, katılmıyor 
mu? 

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

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Olmaz ki böyle, katıldı, katılmadı... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, katılsa, geri alacak maddeyi. 

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

gıdeğer üyeler; görüşmekte olduğumuz 4 üncü madde 
Meclisin yenileme kararıyla 'ilgilidir. 

Hukuk yapma zor iştir diyoruz ve +her seferinde 
dillimıizıin d'öndüğünce hukuk tekniğini yaralamamak, 
jerçek ihtiyaçları karşılayacak düzenleme yapmak hü
kümetlerin birinci ödevidir dedik ve bunu sık sık dile 
getirdik. 

Şimdi, bu maddeye dikkatimizi çekeceğim. 10 Ha
ziran 1983 tarihinde, yasada 'bu hüküm «90 gün» ola
rak belrrienmiş. Daha sonra Sayın özal iktidarında, 
15 Nisan 1986'da «3 ay» olarak değiştirilmiş, ondan 
sonra 3 Haziran 1987'de Resmî Gazetede yayımla
nan 23.5.1987 tarih ve 3377 sayılı Kanunla bir kez 
daha değiştirilmiş. Bu değişiklikte -aynen okuyo
rum- «Yenileme kararı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından veriîmlişse Meclis üç aydan az olma
mak kaydıyla seçimlin yapılacağı tarihi dle bedirler» 
deniyor. 

Değerli üyeler, bu maddeyi üç ay evvel kabul et
mişsiniz; aradan üç ay geçmiş, şimdi değişttiriyorsu-
nuz; neden niçfeı değiştiriyorsunuz? Bu, yenileme ka
rarıdır. Yenileme kararının ne olduğunu, bir yenile
me kararı verilmesi hallinde, hangi hallerde verileceği 

takdirde bağlı bir şey olduğu için üç ay önce dü-
şüinemez miydinliz? Hukuk, kanun yok; yap kanun, 
boz kanun.... Başka bir şeyle meşgul etmediniz koca 
Meclisi. Şimdi, böyle düzenlemenin sonucu şu olur : 
Türkiye'de hukuk yozlaşır. Türk hukukçuları bugün 
.sizden şikâyetçidir. En parlak başarılar fcazansanız 
dahi, sıiyasette, şu hukuka ettiğiniz kötülük yüzünden 
herhalde hayırla anılmayacaksınız. 

Şimdi bakınız, bunda da göz kararı, el yorda
mıyla 'bir düzenleme yaptınız. Bundan da vaz geçile
cektir. Neden vaz geçilecektir sebebini söyleyeyim : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yenileme kararı ver
di, verirken seçim 'tarihini de belirlesin diyorsunuz. 
Seçim tarihinin 'belirlenmesi konusunda herhangii bir 
standart getirmiyorsunuz, bir düzenleme yapıyorsu
nuz yasama organı olarak. Bunun anlamı şudur : Ço
ğunluk iktidarına, çoğunluk partisine isteoi'ği zaman 
sıeçlim tarihimi tespit yetkisi... Bizim parlamenter sis
temde, genellikle, iktidar çoğunluğuna seçim tarih
lerimin belirlenmesi konusunda bir miktar imtiyaz 
adım verebileceğimiz bir yetkinin verilmiş olması, 
asla şu boşiluğu açıklayacak bir gerekçe olamaz; çün
kü tamamen keyfiliğe yol açan bir uygulama doğu
rabilir. Nasıl? Siz çoğunluk olarak işte böyle se
lin önünden kütük kapar gibi yaparsanız, bir başka 
iktidar da böyle bir karar verlir, şu getirdiğiniz hü
kümle, pekâlâ 20 gün içinde 25 gün içinde, bir ay 
içinde seçim tarihi belirler; hiçbir kayıt yok. 

BAŞKAN — Sayın Tutum lütfen toparlayınız. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Değerli üyeler, 

sözümü, yine hakUı olduğumuz, bıir fırsatta Anaya
sa Mahkemesine götürmeyi istediğimiz bir konuya 
değinerek bitireceğim. O da şudur : 

Methin içinde yenileme karan var ve tarih 'belir
leme diye de bir şev var. Bunlar tamamen Meclislin 
kararı ile olan şeyler; hem bir taraftan kararla ola
cağını, herhangi bir tereddüde yer vermeyecek kadar 
açık siövlüvorsunuz (içtüzüğün 93 üncü maddesindeki 
gibi) hem de bunu bir kararla değil de bir kanun 
maddesi halfede getiriyorsunuz. Bunun ne denli bü
yük sıkıntılar doğuracağını göreceksiniz. 

BAŞKAN -̂ - Sayın Tutum, madde gibi konuşul
du, lütfen toparlayınız efendim. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; bu maddenin eski durumuna ircaı için 
verilmiş ötaergeve İltifat etmenizi bekliyorum. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Seçimlerle Ugiili Bazı Kanun

larda Değişiiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisimin 18 ünci Dönem1 Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin aşa
ğıdaki biçlimde değiştirilmesini arz ve teklif ede
niz : 

Madde 4. — Seçimlin yenilenmesi için Türkiye Bü
yük Millet Meclisi 'tarafından karar verilmesi, aşa
ğıdaki koşular altında yapılır. 

A) Normal seçim tarihlinden 3 ay önce yapıla
cak erken seçim için karar yetersayısı, Türkiye Bü
yük Millet Meclislinin üye tamsayısının yarıdan bir 
fazlasıyla alınır. Seçim tarihi, karar tarjhıiaden iti-
ibaren 75 günden az olamaz, 

B) Normal seçiiım tarihinden 6 ay önce yapı
lacak erken seçim için, 'karar yetersayısı, Türkiye Bü
yük Millet Meclislinin üye tamsayısının 2/3'ü ile alı
nır. Seçim tarihi, 'karar tarihinden itibaren 90 gün
den az olamaz. 

C) Normal seçim tarihinden bir yıl önce yapı
lacak erken seçim liçin, karar yetersayısı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin üye tamsayısının 3/4*ü ile 
alınır. iSeçüım tarihi ise, karar tarihinden Mbaren 105 
günden az olamaz. 

Günseli Özkaya 
ve arkadaşiları 

İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendıitm? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. CÖŞKUNOÖLU . (Ankara) — Katılıyoruz efen
dim. 

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

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim., 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme-
mişbir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Milîet Meclisli Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Seçimlerle lİgilii Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet 
Meclislinin 18 ânci dönem Milletvekilli Genel Seçimi 

Hakkında Kanun Tekliflinin 4 üncü maddeslinin aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz, 

Madde 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, er-ı 
iken seçim Meclis üye tamsayısının 4/5 oy çoğunlu
ğu ile aşağıdaki usullere uyarak karar alır. 

a) Seçim tarihi, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde allınan karar tarihini 'takip eden ertesi gün
den başlayarak doksanıncı günü izleyen ik'tıdi pa
zardan önceki zaman dÜlimi içine alınamaz. 

Günseli özkaya 
ve arkadaştan 

İstanbul 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

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

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN —Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilıme-
mıiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kajıun teklifinin 4 üncü maddeslinin aşağıdaki bi

çimde değiştirilmesıini arz ve teklif ederiz. 

Madde 4. — Yenileme kararı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından üye tamsayısının 2/3 oy 
çdkluğu ile alınır. Türkiye Büyük Milet -Meclisinde 
seçim kararı verildiği 'günden bir gün sonra başlaya
rak, 90 gün sonraki ilk pazar, seçim günüdür. 

Günseli özkaya 
ve arkadaşıları 

istanbul 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyorlar mı 
efendim? 

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

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

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 
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Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olara Seçimlerle İlgili Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekli
finin 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Osman 'Bahadır 
ve arkadaşUarı 

Trabzon 
Madde 4. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka

nununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilımiiştİr. 

«Yenileme kararının Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından veya Cumihurbaşkanınca verilmesi ha
linde, bu kararın verildiği günden sonra gelen doksa
nıncı günü takip eden ilk pazar günü oy verilir.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

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

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz ıSayın Baş
kan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilrne-
ımıişitJir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz 619 sıra sayılı Kanun 
Teklifinin 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiş-
tMlmesini arz ve teklif edeniz. 

Saygılarımızla. 
İsa Vardal 

ve arkadaşları 
Zonguldak 

«Yenileme kararının verildiği günden sonra gelen 
doksanıncı günü takip eden ilk pazar günü oy veri
lir». 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz ©fen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge Ika'bul ediknıemiş-
tir. 

4 üncü maddenin açık oya sunulması hakkında iki 
önerge vardır okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 619 sıra sayılı ıkanun teklifinin 

4 üncü maddesinin, İçtüzüğün 115 ve 119 uncu mad
deleri uyarınca, adı okunan üyenin ayağa kalkarak 
yüksek sesle oyunu belirtecek şekilde açık oya su
nulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Türkân Arıkan 
Edirne 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Vural Arıkan 
İzmir 

Memduh Yaşa 
İstanbul 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Cemal özdemir 
Tokat 

Turgut Gülez 
IBolu1 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul! 

Ümit Canuyar 
'Manisa 

Sümer Oral 
'Manisa 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Necla Tekine! 
İstanbul 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Yılmaz Hastürık 
İstanbul 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Halil İbrahim Karal 
Ankara! 

Mehmet Ünef 
Kayseri 

Sayın Başkanlığa 
4 üncü maddenin açık oylamaya sunulmasını arz; 

ederiz. 
Saygılarımızla. 

Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Hüseyin Aydemir 
izmir 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Neriman Elgin 
Ankara 
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Mehmet Azizoğlu 
Bursa1 

Hüseyin Avnİ Sağesen 
Ordu 

Paşa Sanoğlu 
Ağrı 

Ruşan Işın 
Sivas 

Fikri Sağlar 
îçel 

Cüneyt Canver 
Adana 

Musa' Ateş1 

Tunceli 

Kâzım İpek! 
Amasya 

İbrahim Taşdemir 
Ağri 

Erol Ağagil 
(Kırklareli' 

Metin Üstüneî 
Adanai 

Seyfi Oktay 
Ankara 

BAŞKAN — Efendim, birinci önergedeki imza 
sahiplerinin yoklamasını yapıyorum : 

Doğan Kasaroğlu?.. Burada. 
Namık Kemal Şentürk?.. Burada. 
Türkân Arıkan?.. Burada. 
Ümit Canuyar?.. Burada. 
Koksal Toptan?.. Burada. 
Sümer Oral?.. Burada. 
Fehmi Memişoğlu?.. Yok. 
Cafer Tayyar Sadıklar?.. Burada. 
Necla Te'kinel?.. Burada. 
Vural Arıkan?.. Burada. 
Memduh Yaşa?.. Burada. 
Osman Bahadır?.. Burada. 
Selçuk Akıncı?.. Burada. 
Yılmaz Hastürk?.. Yok. 
Cemal özdemir?.. Burada. 
Lezgfn Önal?.. Burada. 
Turgut Gülez?.. Burada. 
Halil İbrahim Karal?.. Burada. 

BAŞKAN — 15 imza vardır. 

Bu önerge, açık oylamanın, milletvekillerinin aya
ğa kalkarak, «ret», «kabul», «çekinser» şeklinde ya
pılmasını istemektedir, içtüzükte,, «Açık oylama şe
killerinden birine başvurulması, Genel Kurulun kara
rına bağlıdır» denmektedir. Bu itibarla, evvela, bu 
açık oylama şeklini oylarınıza sunacağım. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sayın Baş
kan, affedersiniz, 64 üncü maddeye göre, tutumunuz 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Gecenin bu saatinde?.. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğhı, sözünüzü anla
yamadım, ne söylediniz? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Geri aldım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
FEYZULLAH YILDLRIR (Gaziantep) — Geri 

alacaktın, niye söylüyorsun. (DYP sıralarından gülüş
meler). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kasaroğlu. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kanımız, bir önceki maddede verdiğimiz önergede ol
duğu gibi, şimdi de, Meclisin yerleşmiş teamülünü 
tersine çevirir 'bir tutum içindedir. Zira, açık oylama 
talep edilen önergelerde, oylamanın ne yolda yapıla
cağı önergede belirtilmiş ise, o zaman, o talebe göre 
oylama yapılmaktadır; Meclisin yerleşmiş teamülü
dür. 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, elli senelik tatbi
katta bir tane misal gösterebilir misiniz? 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kanım, tutanakları getirtin, lütfen göz atın efendim; 
1 inci maddeye dair verdiğimiz önergede, aynen şu 
ifadede bulundunuz efendim : «önergede, açık oyla
manın şekli açıkça belirtilmediği için, oylamanın ne 
şekilde yapılacağını oylarınıza sunacağım» buyurdu
nuz. Tutanakları incelerseniz Sayın Başkanım, bunu 
göreceksiniz. Bu hususa dikkatinizi çekmek istedim. 

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

BAŞKAN — Efendim, bugüne kadarki tatbikat, 
115 inci maddedeki, açık oylama sırasına göre yapılır 
ve açık oylamanın nasıl yapılacağı hususu da «Genel 
Kurulun kararına bağlıdır» diye, açıkça ifade edilmiş
tir. «Oy pusulalarının toplanması kürsüde bulunan bir 
kutuya oy pusulalarının atılması suretiyle olabileceği 
gibi, "kutuların özel görevliler tarafından sıralar ara
sında dolaştırılması . suretiyle de yapılabilir» demek 
suretiyle açık oylama şeklini bitirdikten sonra da 
«Açık oylama şekillerinden birine başvurulması, Ge
nel Kurulun kararına bağlıdır» denilmektedir. 

Önce teklifi oya sunacağım. Kabul edilmediği tak
dirde, adı okunan milletvekilinin kürsüye konan oy 
•kutusuna oyunu kullanması suretiyle oylama yapılma
sını, bu da kabul edilmediği takdirde kupaların sıra
lar arasında dolaştırılmak suretiyle oylama yapılma
sını oylarınıza arz edeceğim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Üçünü de mi oya sunacaksınız? 
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BAŞKAN — İkinci oylama şekli de kabul edilme
diği takdirde, mecburen üçüncü şekli uygulayacağız 
tabiî. 

Sayın Kasaroğlu'nun önergelerinde belirttikleri gi
bi, sayın üyelerin ayağa kalkarak «kabul», «ret», «çe-
kinser» şeklinde oylarını kullanmaları önerisini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamanın diğer şeklini oylarınıza sunuyo
rum : Adı okunan milletvekilinin kürsüye konan oy 
kutusuna oyunu kullanması suretiyle oylamanın ya
pılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Açık oylamanın, oy kutularının sıralar arasında 
dolaştırılması suretiyle yapılması kabul şdilmiş durum
dadır. Bu itibarla, oy kutuları sıralar arasında dolaş
tırılacaktır. 

(Oyların toplanılmasına başlandı). 

BAŞKAN — 5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka

nununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağı
daki cümle eklenmiştir. 

«Altı milletvekili çıkaracak seçim çevrelerinde böl
me işlemi bir eksiği ile. yapılır». 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Arıkan buyurun. 

Sayın Ayhan Fırat, söz mü istiyorsunuz? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Evet Sayın Baş

kan, grup adına söz istiyorum. 
ÎSA VARDAL (Zonzuldak) — Sayın Başkan, ben 

de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kaydediyorum efendim. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
DYP GRUBU ADINA VURAL ARIKAN (İz

mir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; barajı 
yükselten bir hükümle karşı karşıyayız. 1986 yılında, 
yasanın 34 üncü maddesinde barajlarla ilgili değişik
likler yapıldı ve ondan sonra seçim işlemi olmadı. 
Şimdi, yenileme seçimi dolayısıyla aynı hüküm deği
şiyor, 

Kanunları - kuşkusuz - kabul etmek, değiştirmek, 
kaldırmak parlamentoya aittir, onun münhasır yetki
leri arasındadır; ama, bu değişikliğin ya da koymanın 
veya kaldırmanın birtakım hukukî nedenleri olması 
lazımdır ya da ekonomik nedenleri olması lazımdır 
ya da sosyolojik nedenleri olması lazımdır. 

Yüce parlamento 1986 yılında bazı önerilerle bu 
maddede değişiklik yapmış, şimdi aynı maddede yine 
değişiklik yapıyor. Bunun bir hukukî nedenini bul

mak, sosyal bir nedenini bulabilmek, ekonomik bir 
nedenini bulabilmek mümkün değildir. Tek nedeni 
vardır; yapılan değişikliğin, barajı yükseltmek sure
tiyle güçlü olan partilerin lehine seçim sonuçlarını 
tecelli ettirmektir. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Siz de güçlüsü
nüz... 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyu
run. 

Bakınız size teknik bir misal vereceğim. Bu misal 
matematiksel, isterse Sayın Başbakan hesap makine
sini çıkartabilir. Bir il farzediniz, 200 bin seçmeni olan 
bir il beş milletvekili çıkaracak. Partinin biri 60 bin 
oy alıyor barajı geçiyor... 

İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Beş millet
vekiline de bu uygulanmıyor ki... 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Müsaade bu
yurun aziz kardeşim. Size bir örnek vermek istiyo
rum. 

Yüzde 30 birisi alıyor veya yüzde 32 oy alıyor, di
ğerleri, yani seçime iştirak eden diğer dört parti ba
rajın altında kalıyor. 200 bin seçmen var, yüzde 30-
32 oy alan parti dört veya beş milletvekilliğini alıyor, 
seçmenin geride kalan oyları Büyük Millet Meclisin
de temsil edilemiyor. Bu nedir?.. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Amaç bu. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Bu, 
adalet mi? 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Amaç bu. 
Bakınız, bu, adaletin ötesinde, seçim sistemlerinin 

dejenere edilmesidir. Onun için, demin bir önerge ver
dim, size dedim ki, bu, ekseriyet sisteminin dejenere 
edilmesidir, isterseniz amiyane olarak, ekseriyet sis
teminin piçidir diyebilirsiniz. O halde, ekseriyet sis
temini kabul edin, hangi parti en yüksek oyu alıyor
sa doğrudan içerisinde bu kabul edilsin, ttir tonlum
da üç parti de olabilir, dört parti de olabilir, benim
sediği seçim sistemi nispî de olabilir, ekseriyet de ola
bilir; ama seçim sistemini yozlaştıran bir zihniyet, de
mokrasinin geleceği bakımından tehlikelidir; tıpkı, bir 
önceki maddede Sayın Tutumun söylediği gibi. 

Bakınız, 1986 yılında değişiklik yapıyorsunuz di
yorsunuz ki, «ıSeçim dönemi üç aydan az olmamak 
üzere, Meclis tarafından kabul edilir». Yani, burada 
gerekçeniz, asgarî üç aydır; Meclis üç aydan fâzla bir 
süreyi de kabul edebilir. Seçim görmemişsiniz, bu se
çime gelirken diyorsunuz ki, «41 gündür» veya «42 
gündür». Bu, hukukun keyfiliğe veya bir başka mak-
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şada alet edilmesidir. Ben, yine temenni ediyorum, 
bir gün hukuk -dişlileri arasında sorumlu olmayası-
nız. 

Saygılarımla. (DYP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Seçim 

sistemi değil, dalavere sistemi. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malat

ya) — Sayın Başkam, ısaygııdeğer mi'üiötivekilLeri; Ana
yasa oylaımasınlda, hepinizin de bildiği gibi, 2 miüjyom 
ıseçmem ay kullanamadı. Anayasa oylamasınıda 1, 2 
(milyon (seçmen isitmLenini bulamadı, o yüzden oy kul
lanamadı; yani Itjoplam 3J2 milyon seçımlan. Anaya
sa laylaırnia&iınlda, ı80Ö b:,n seçmenin oyu da iptal edil
di. Yani netice olarak, ışu «lan 'referandumda 4 mil
yon 'sıaçımenim oyu (değerlendirmeye girememi'iş loldu. 
Nedir Türkiye genelinde bu oyliarın değeri? Yüzde 
1İ6 civarında oy dfeiğeriendi'rimleyıe girememiş oldu. 

!Son getirdiğiniz, seçitm sisteminde değişiklik ön-
Igören bu yasa teklifi, bu mahzurları ortadan kaldı
racak madidjeteri iıhitiva etlmesi gerekirken, (bunların 
haricinde, vatandaşın oylarınım heba edilmesi' için 
ü'üş'ütaü.'ımıüş bazı tedbirler getiriyor. Blakın, şöyle : 
6 mi.Hefiveki'lliği olan bir seçim böljgeısimıde, bir kon
tenjan üyesi var. Eskiden <bu üyelik, 5 iniL!ctiveski 11 iği 
olan yertde de, 4 mıilMetjvekilliği olan yerde de vardı. 
Bu mülkmü öngören yasa çıktıktan 'Soinlra, SHP ola
rak Anayasa Mahkemesine müracaat ettik. Siz de 
matiamızı anladınız, tekrar birkaç ay sioiriıra bir yasay
la geldiniz, bunu doğiışitirdi'nvz ve kaldırdınız. Simidi, 
bir besap yaptınız, belki de bu hesabı Sayım Başba
kan yapmıştır; referandum neticelerine göre 6 mil-
fetivekil'i 'olan illtari' top ladiniz; '9 ildir. Baktınız ki, 
yiüzde 47,5 evet dlenimiş, yüzde 52,5 bayır denmiş. 
Ne yapalılm? Burada eğer kontenjanı dlaha önce ge-
ti.rdTğiniz, sotora kaldırdığımız gibi, ilk şekle getirir
seniz 5'e 'böler barajı yükseltirim ve dolaylısıyla 2-3 
veya 4 milletvekili kânımız olur. Bundan dört beş ay 
Önce de söyiediğilm giibi, 'transfer ektiğiniz milletMe1-
killerine yer bulabilirsiniz. Bu hesapla gfetirilmtiş bir 
maddedir. 

Ştaıdi, biraz önce Sayın Arıkan'ım söylediklerine 
ülaye edeyim. Diyelim ki, 6 milletvekilliği 'bir yerde, 
5"e bö'.dünlüiz <vie baraj yüzde 20 oWu. 5 parti girmiş. 
!Pantiinim biri oyların yülzjde 20;rini almış, diğer 4 par-
t!i de 'yüzde 19,921si»ni almaş. Yani, o farkı bir partiye 
veridiınfz ve barajı aşıdımız. Ylülzde 20 oy, tahminen 
50 (bin civarında eder. 50 001 oy allan partiye 6 mil-

| letvekilüğini vereceksiniz, 49 999 oy alam diğer dört 
I partiye de biç miılNvelkitliği vermeyecekisimiz. Hal-
I ıbuki ıbaraj alıtı milletvekiline göre olsaydı, btu beş par-
I tü ide birer millertivekili çıkarırdı, en çok oyu alan, da 
I kontenjanı 'alırdı. Yaptığımız adaletsizliğe takın, bu> 
I ma nasıl demokratik diyebilirsiniz, buna nasiıl adil 
I idiyöbilirsiniz, buna nasıl dürüst bir seçim diyebilir-
I isiniz. 

HAYDAR ÖZAUP (Niğde) — Siz alın. 

I AYHAN (FIRAT (Devamla) — Bir şey daha söy-
I leyeyim : Siz 1983 genel seçimlerinde 7,5 milyon rey 
I aüdunız, 211 milletivekili çıkandınız, 34 bin oya bir 
I ımilletîvefcili Jalarak buraya geldiniz. Benim partim 

'5,5 milyon rey aldı, 117 milleitıvekilli (getirdi', 50 bin 
laya bir milletvekili getirdi. Benim partimin milletve-

I kili ıo yasada bile 50 bin kişiyi temsil ederken, isüzin 
ımıiltetMek ilimiz 35 bin kilşiyi temsil ettiti. 

IŞİımd?, bu yasayla siz kendi partinize 25 «bin oya 
I (bir mille'tlve'kili hazunlamanın hilesi içine girdiniz; 

imulhalefeüe de, 100 - 120 bin oya bir imiTletMekili bı-
I rakman'n çalbası içindeslimiz. Bu nasıl dürüstlüktür, 

Mu nasıl eşitliktir, bu nasıl adalettir, nasıl demokra-
I tik (bir seçimdir? 

TOGAY GEMAUMAZ (Eraurum) — Siz alın. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Arkadaşlar, şim-

I İdi onu ıda söyleyeyim; hani' ikttid'ar oiacaktıoıiz? Her 
I ızamam ısöylüyor.um; men dakka dukka, güin ola har-
I man ola,; çok hesaplarınız yanlış çıkacaktır, bunu 
I Iböyle bilesiniz; ancak, bir, şey vardır, sıoısıyal dlemok-
I ratlar dürüstlükten ayrıümaz, ama siiz, menfaatiniz 
I için ter ttürCü çabanın içine girimi'şis'imiz, onun için 
I ayıplıyorum sizi. .(SOP .sıralarından alkışlar) 

I Bakın bir şey daha anlatayım; partilere devlet 
I yardımı : Siz alacaksınız 2,6 milyar, SHP'ye vere-
I çeksiniz 670 milyon, Doğru Yol'a vereceksiniz 350 
I milyon ve DSP'ye verecefcsintiz 250 milyon; bunla-
I rın toplamı 3,8 milyar. Elinizi vicdanınıza koyun, al-
I Idığınız reye göre sizin hakkınız 1,5 milyardır. Çıkar-
I dığımız bir yasa ilıe 2,6 milyar lira alarak, Anaya

sanın partiler için kararlaştırmış olduğu devlet yar-
I dimini bile çaldınız, kendi partinize götürdünüz. 
I (ANAP sıralarından «Aaaa..» sesleri) Öbürlerinin 
I hakkını yediniz. İspat ediyorum, çıkın buraya aksi-
I ni söyleyin, ispat ediyorum. Anayasadaki madde açık-
I ti; buraya Ibir yasa getirdiniz, kendinize yonttunuz. 

Bunun daha açık ifadesi nedir? (ANAP sıralarından 
I gürültüler) 

I BAŞKAN — Sayın Fırat toparlayınız. 
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AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, şimdi şunu açıkça söylüyorum : Siz, dev
letin televizyonunu ve devletin gücünü her zaman ya
nınızda kullandınız. Bunun en bariz misalini içişleri 
Balkanı vermiştir. Beşbin küsur nüfuslu ve her türlü 
referandumu yapılmış bir köyü belediye yapmamış, 
kendinin ikibin nüfushık köyünü belediye yapmıştır. 

(BAŞKAN — Sayın Fırat... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Şimdi, arkadaş

lar, eğer bu seçim... 
IBAŞKAN — Sayın Fırat, söylediklerinizin mad

deyle ilgisi yoktur. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — 'Bitiriyorum. (Gü

rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen 'bağlayınız efendim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bağlıyorum. 
Eğer böyle yaparsanız, bu seçime bugünden özür

lüdür diyebiliriz, böyle yaparsanız, bugünden bu 
seçime maluldür diyebiliriz, bugünden demokratik 
değildir diyebiliriz ve arkadaşlar bu yapılacak seçi
min dürüst oılduğunu hiç kimse iddia edemez. Ay
rıca size şunu söylüyorum : Siz, ileride kaderinizle 
başbaşa kalırsınız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İsa Vardal. 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz 5 inci 
maddede «6 milletvekili çıkaracak seçim çevrelerinde 
bölme işlemi bir eksiğiyle yapılır» deniliyor. 

Hepimizin d!e hatuilıadığı gilbi, 15 Nisan 1986 tari
hinde çıkan 3270 sayılı »Kanunun, 34 üncü maddesi
nin değişikliğinde, kontenjan kullanılan seçim çevre
lerinde, seçim çevresi barajının hesabında, kontenjan 
kullanılan milletvekili sayısının bir eksiğiyle seçim 
çevresi barajı tespit ediliyordu; ancak, aradan kısa 
bir süre geçtikten sonra, kesin gerekçesi de belirtil
meden, bu defa 3 Haziran 1987 tarihinde kabul edi
len 3377 sayılı Yasa ile, bu, bir eksiğiyle bölme işle
mi ortadan kaldırıldı, çıkacak milletvekili sayısına 
Ibölmek suretiyle seçim çevresi barajı getirildi; an
cak, kontenjan kullanma sayısı, 6'dan başlayarak; 6,5 
ve 4 sayılarına dönüştürüldü. 

Şimdi, öyle tahmin ediyorum ki, referandumda 
hayır oylarının oranının yüksek olması göz önünde 
tutularak, ne yapıp ne edip iktidarın kendi lehine 
olan bir durumu yaratması icap ediyordu, yapılan 
hesaplamalar neticesinde, eğer biz, 6 milletvekili çıka

rılacak seçim çevresinde barajı bir eksiklikle tespit 
ödersek baraj yükselecek ve biz buradan kazançlı çı
kacağız diye düşünülmüş olacak. 

Ben size bir örnek vermek istiyorum : Zonguldak 
birinci bölgede referandumda geçerli oyların sayısı 
326 949'dur. Burada kontenjan kullanıldığına göre, 
5 rakamıyla seçten çevresi barajını tespit ettiğimizde 
65 589 olmaktadır. Barajı 6 rakamıyla tespit ettiği
miz zaman 54 491 olmaktadır ki, aradaki fark 11 098' 
dır. Yani 1 rakam eksiği göz önüne alındığında 11 
bin küsur oranında barajın yükselmesi durumu var
dır. 

6 Kasım seçimlerinde Anavatan Partisi burada 60 
bin oy, MDP ise 48 bin oy almıştı. Baraj o zaman 
50 bin civarında idi ve MDP barajı geçemediği için 
milletvekili çıkaramadı ve 10 bin rakamıyla Anavatan 
Partisi 1 milletvekili çıkandı. Bu, diğer iller nazarı iti
bara alındığı zaman, diğer illerde de diğer partiler 
aleyhine, Anavatan Partisinin lehine bir netice doğur
du. 

(Barajın yüksek tutuTmasındakii maksat nedir? Şim
di, hepimizin de bildiği gibi 2, 3 ve 4 milletvekili çı
karacak seçim çevrelerinde neticeler çoğunluk siste
mini getiriyor, yani aşağı yukarı çoğunluk sistemi ne
ticesini veriyor. 5 ve 6 milletvekili çıkaracak seçim 
çevrelerinde de seçim barajı normal sayılarla tespit 
edildiği zaman, nispeten nispî temsil sisteminin neti
cesini veriyor. 

Şimdi, bu seçim sisteminde Anavatan iktidarının 
bugüne kadar yapmış olduğu kanun değişikliklerinde, 
çoğunluk sistemline doğru bir kayma var. Anayasa
mız, seçim sisteminin ne şekilde olacağını belirtme
diğine göre, 1960 yılından bu yana Türkiye'de nis
pî temsil sistemi kullanılmıştır; ancak 12 Eylülden 
sonra Siyasî Partiler Kanunu ve Milletvekili Seçimi 
Kanunu hazırlanırken, geçmiş dönemin denemeleri 
de göz önünde tutularak, mümkün olduğu kadar is
tikrarlı siyasî partilerin Meclise gelmesini temin ba
kımından seçim çevresi barajı konulmuştur kü, normal 
ibir barajdı. Buna rağmen azınlığın çoğunluğa tahak
küm edeceği bir netice de vermişti. 

Şimdi, biz onu da çok görerek barajı daha yük
selttiğimiz zaman, diğer arkadaşlarımızın da ifade et
tikleri gibi, bir seçim çevresinde bir parti »oyların yüz
de 25'ini, yüzde 30'unu aldığı takdirde, diğer yüzde 
70 oyu alanlar Mecliste temsil edilmeyecek, yüzde 30 
temsil edilecek ki; bu, demokratik usullere uygun 
olmayan, demokrasiyle bağdaşmayan bir tutumdur. 
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Simdi, Anavatan Partisi olarak karşımıza gelip de 
«Biz nispî temsil sistemini uygulamıyoruz, çoğunluk 
sistemini uyguluyoruz deselerdi daha samimi olurdu, 
daha inandırıcı olurdu; ona göre herkes hazırlığını 
yapardı. 

O nedenle, benim şahsî kanım, kontenjan kulla
nılan 4 ve 5 milletvekili çıkartan seçim çevresinde bu 
işlemi uygulamadığımıza göre, 6 milletvekili çıkara
cak seçim çevresinde de bu işlemi uygulamayalım, 
6'ya bölmek suretiyle seçim çevresi barajını bulalım 
ve daha demokratik bir uygulama yapmış olalım. 

IBU konuda önergelerimiz var, takdir yüce Mecli
sindir. Saygılarımı sunarım. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Vardal. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Oyunu kullanmayan arkadaşımız var mı?.. Yok. 
Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır; kupalar kal

dırılsın. 

(Oyların ayrımına başlandı) 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş önergeler 
vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, Seçimlerle ilgili Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tekli
flinin 5 inci maddesinin metinden çıkarılmasını saygı
larımızla arz ve teklif ederiz. 

Namık IKemal Şentürk 
İstanbul 

Türkân Arıkan 
Edirne 

iMurat Sökmenoğlu 
Hatay 

Necla Tekinel 
İstanbul 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Nejat Abdullah Resuloğlu 
Ankara 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 619 sıra sayılı kanun tek

lifinin 5 inci maddesinin kanun metninden çıkartıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Şevki Taştan 
Sivas 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Fikret Ertan 
İzmir 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 inci mad

desinin metinden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Tülay öney 
İstanbul 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Gerekçe : Getirilen bu hüküm, çevre barajını ar
tırmaya yönelik antidemokratik bir düzenlemedir. 

IBAŞKAN — Bu üç önerge aynı 
okutup, birlikte işleme koyacağım. 

mahiyettedir; 

Yalnız, Sayın Arıkan bir önerge vermişlerdi, da
ha önce reddedilen bir önergeyle ilgili olduğu için, 
kendileri şifahen bu önergelerini geri aldıklarını ifa
de etmişlerdir. Bunu, geri verme işlemi olarak beyan 
ediyorum. 

Diğer üç önergeyi tekrar okutup, birlikte işleme 
koyacağım : 

Balıkesir Milletvekili 
Cahit tutum 

ve Arkadaşlarının Önergesi 

Yükisek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 inci mad

desinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif öderiz. 

Zonguldak Milletvekili 
İsa Vardal 

ve Arkadaşlarının Önergesi 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 619 sıra sayılı kanun 

teklifinin 5 inci maddesinin kanun metninden çıkar
tılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
İstanbul Milletvekili 

Namık Kemâl Şentürk 
ve Arkadaşlarının önergesi 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, Seçimlerle İlgili Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kamun Tek
lifinin 5 inci maddesinin metinden çıkarılmasını say
gılarımızla arz ve teklif öderiz. 

IBAŞjKAN — Üç önergeyi brilifote işleme koyu
yorum. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz efen
dim, 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALEET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim., 

BAŞKAN — Üç önergeyi birlikte oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, bir 
şey söyleyebilir miyim? 

BAŞKAN — 5 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci 
madde kabul edilmiştir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 
önerge için soruyorsunuz * komisyona, «Katılıyor 
musunuz» diyorsunuz, «Evet» diyorlar; Sayın Baka
na soruyorsunuz, o da «'Hayır» diyor. Ondan sonra 
maddeyi oyluyorsunuz; «Kabul edenler» dediğiniz 
zaman komisyon el kaldırmıyor. Bu nasıl iştirak et
me? Ayıp olmuyor mu? 

BAŞKAN *— Sayın Ayhan Fırat, şüphesiz, benim 
müdahale edeceğim bir konu değil; bu konu benim 
şahsî meselem değil. Beyan ettiniz, zabıtlara geçti 
efendim. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — XVIII inöi Dönem Milletvekili ge

nel seçiminde; aday olabilmek için kamu görevlileri
nin istifaları ve bu istifaların kabulü ile ilgili süreleri 
ve kanunlardaki seçimlerle ilgili diğer süreleri, oy ver
me gününü esas alarak icabında kısaltmak suretiyle 
tespit ve ilana Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

önerge vardır, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Teklifin 6 ncı maddesine aşağıdaki 2 nci fıkranın 
eklenmesini arz ederiz. 

M. Turan Bayezit Tülay öney 
Kahramanmaraş istanbul 

Erol Ağagil Vehbi Batuman 
Kırklareli Adana 

A. Rıza Akaydın Halil Nüzhet Goral 
Çorum Aydın 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Ek Fıkra : Yüksek Seçim Kurulu bu görevi en 
geç bu kanunun yayımını izleyen iki gün içinde yeri
ne getirir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemlişitir. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7 . - 6 Eylül 1987 tarihinde yapılan 

halkoylaması için düzenlenen seçmen kütükleri ve 
şandık seçmen listeleri XVIII inci dönem milletveki
li genel seçimlinde de kullanılır. Ancak, bu kütükle
re ve listelere, kanunî bir engeli bulunmadığı halde 
herhangi bir sebeple yazılamamış olanların, yeniden 
askıya çıkarılmak suretiyle yazılmalarını temin için 
gerekli tedbirleri almaya Yüksek Seçim Kurulu yet
kinidir, 

İBAŞKAN — Maldde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT «Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; komisyon, öner
geler üzerinde müzakere açılmasını önlemek maksa
dıyla her önergeye «Katılıyorum» dediği için, önem-
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li bir konu ihtiva eden önergeyi izah etmek üzere söz 
aldım. 

Güncelleştirilme konulsu getiriliyor, gerçek bir 
şey; çünkü halkoylamasmda öyle olaylar yaşadık ki, 
özellikle büyük şehirlerdeki nüfusun yarısına yakın 
bir kısmı Ankara, izmir ve istanbul'un dışundaydı, 
bunlar orada yazıldı ve kütükler askıya çıkarılldığı 
zaman inceleme imkânını bulamadılar; çünkü o an 
dönmediler, sadece oy kullanmak için geldiler. Bu 
itibarla, şahsen tanıdığımız, hepimizin de bildiği pek 
çok kişi oy kullanma olanağına kavuşamadı. Bu gün
celleştirme bumu getiriyor, iyi ve yerinde bir sistem
dir; ancak listelerde pek çak isim hataları var. Baba
sının, annesinin ismli hatalı yazılmış, kendi ismi hata
lı yazılmış ve tabiî bunların oy kullanması mümkün 
değil. Kendi kimliğiyle müracaat etme mecburiyeti 
var; kimlikle seçmen listesindeki isim birbirini tut
madığı için oy kullanamayanılar da vardır. Madem ki 
güncelleştirme bir ihtiyaç olarak hissedilimiş ve haklı 
olarak getirilmiştir, bunu sadece yazılmamış olanla
ra değil, yazılmış olup da... 

Sayın Başbakan bunu dinîeseler, sanırım ki olum
lu oy verecekler. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Bayezit.... 
(M. TURAN BAYlEZİT (Devamla) — Sanırım ki 

olumlu oy verirler ve ANAP Grubu da olumlu oy 
kullanır. 

... yazılmış olup da, ismindeki hata nedeniyle oy 
kullanamayan bir kitle de -bir kişi dahi olsa; ama ta
biî bu geniş bir rakamdır- oy kullanma imkânına sa
hip olurlar. Yani, güncelleştirme kriterinin eksik tu
tulduğu kanısıyla verilmiş bir önergemiz var ileride. 
Bu, yüksek heyetin tasvibine sunulduğu zaman kabul 
edilmesini arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayezit. 

4 üncü maddenin açık oylamasına 293 sayın mil
letvekili katılmış, 214 milletvekili kabul, 72 ret ve 
2 çekimser, 5 geçersiz oy kullanılmıştır. Bu itibarla 
da 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

7 nci madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tekifin 7 nci maddesine «Yeniden askıya çıka

rılmak suretiyle yazılmalarını temin» ibaresinden son

ra «.... ve kimlik ve adres yanlışlarını düzeltmek...» 
ifadesinin eklenmesini arz ederiz. 

A. Rıza Akaydım M. Turan Bayezit 
Çorum Kahramanmaraş 

Tülay Öney Erol Ağagil 
istanbul Kırklareli 

Vehbi Batuman Halil Nüzhet Goral 
Adana Aydın 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon katılıyor 
mu? 

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

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

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

Yapmayın, adamlar, isimleri yanlış yazıldı diye oy 
kullanamayacaklar. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — XVIII inci Dönem Milletvekili 

Genel Seçimi adaylığı için 2820 sayılı Kanununun, 
bütün üyelerin katılmasıyla öngördüğü ön seçim ya
pılmaz. 

Adaylar, siyasî partilerin tüzüklerindeki hüküm
lere veya merkez karar organlarınca belirlenecek usul
lere göre ve seçim kurullarının denetim ve yönetimi
ne tabi olmaksızın tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun teklifinin 8 inci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

«18 inci dönem milletvekili genel seçimi adaylığı 
için önseçim yapılmaz. Adaylar, siyasî partilerin tü-
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züklerindeki hükümlere veya merkez karar organla
rınca belirlenecek usullere göre ve seçim kurulları
nın yönetim ve denetimine tabi olmaksızın tespit edi
lir.» 

Haydar Özalp Alpaslan Pehlivanlı 
Niğde Ankara 

Halil Çıvgın Bülent Akarcalı 
Arikara İstanbul 

Cengiz Dağyar 
Antalya 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katlıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

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

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

8 inci maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 9. — XVIII inci Dönem Milletvekili 
Genel Seçiminde seçmenler (Evet) mühürünü sadece 
tercih ettikleri siyasî partiye veya varsa sadece ba
ğımsız adaya ait özel daire içine basmak suretiyle oy
larını kullanırlar. Adaylar için tercih işareti kullanıl
maz, 

«XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 
Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan özel imal 
edilmiş kâğıtlara basılı birleşik oy pusulalarında; sa
dece seçime katılan siyasî partilerin özel işaretleri, kı
saltılmış isimleri ve tam yazı halinde adları ile her si
yasî parti için ayrılan bölümün altında çapı 2 cm. 
olan boş bir daire bulunur. 

Seçime katılan siyasî parti adayları ile bağımsız 
adayları gösteren bir liste her sandik mahallinde seç
menlerin görebileceği bir yere asılır. 

Bağımsız adaylar oy pusulalarım Yüksek Seçim 
Kurulunun tayin edeceği ebat, şekil ve miktarda ken
dileri bastırarak ilan edilen süre içerisinde il seçim 
kurullarına teslim ederler». 

IBAŞKAN — Madde üzerinde, Sayın Arıkan, bu-, 
yurun. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli -milllloövekilleri; Ibu konuşmayı yapmamın ne
deni, düşündüklerimi zapta geçirmektir; ileride oku
yan olursa, hiç değilse doğrular söylenmiş, ama 
ANAP iktidarı Turgut Beyin emrine tabi olduğu 
için Ibu doğruları dahi anlamamıştır desin. (ANAP 
sıralarından (gürültüler) 

(Şimdi (bakınız, Anayasanın 75 inci maddesini ibir 
açın beyler; milletçe genel oyla seçilen dörtyüz mil
letvekillinden Meclis kurulur der. Seçim, milleltvekii-
lerine aittir, partilere ait değildir. Ana kanunlara ba
kın; MÜletivekillerl Seçimi Kanunu der, siyasî par
tilerin seçimi kanunu demez. O yüzden seçim pusu
lalarında mutlaka isimlerin bulunması lazımdır; 
ama bunun ardında ne var? Ben komisyonda bulu
namadım, açıklamaları dinleyemedim; Başbakanımı
zın kalfasının ardında ne var, onu da daha bulama
dım; bulduğum zaman bir gazetede yazı halinde ya
zanım* 

Saygılar sunarım. ı(DYP, SHP ve ıDSP sıraların
dan alkışlar) 

\ NECAT TUNÇâİPER (Balıkesir) — Batı de-
molkrıası.'llierinde böyle ama. 

(BAŞKAN — Sayın Var dal, buyurun. 
••İSA ' VAıRiDıAL (Zonguldak) -^ Sayın Başkan, 

değerli mülleüvekilleri; götirillen bu düzenlemede bir
leşik oy pusulalarında siyasî partilerin tespit edilmiş 
ve kesinleşmiş milletvekili adaylarının isimleri yok. 
Anayasanın 76 ncı maddesini okuduğumuz zaman, 
vatandaşın seçme hakkından balhseder. iBir vatanda
şın oyunu kullanırken hangi partiye oy verebileceğini 
kestirdbilmesi için evvelemirde o siyasî partinin gös
termiş olduğu milletvekillerine bakar, 

Şimdi, kesinleşmiş olan milletvekillerinin adları
nı Yüksek (Seçim Kurulu Resmî Gazetede ilan ede
cek, illerde de il (başkanlığı alışılmış araçlarla ilan 
edecek; ama hiçbir zaman vatandaşın eline yazılı bir 
liste geçmeyecek. Ne zaman geçecek? Vatandaş oy 
sandığının başına gittiği zaman, sandık, kurullarının 
bulunduğu yerde partilerin adaylarının ismi yazılı 
olacak. Şimdi, düşünün ibir kere, vatandaş oyunu 
kullanmaya gittiği zaman kendi adının listede olup 
olmadığını mı araştıracak, yoksa hangi partiye oy 
vermesi gerektiği için oradaki adayların isimlerini 
mi arattıracak ve o isimlerin kim olduğunu, ne iş 
yaptıklarını mı 'tespit edecek? Bu, bir yerde vatan
daşın oy verme hakkına bir tecavüz teşkil etmek-
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tedir. Referandumda, (hepinizin de bildiği gibi, va- j 
tandasın çoğu Ihangi sandıkta oy kullanacağını bile
mediği için saatlerce sandık seçmen listelerini ara
mak mecburiyetinde kaldı. 

O nedenle, vatandaşın, partilere oy verirken, 
partilerin göstermiş olduğu adayları incelemesi bu 
düzenleme ille mlümikün olmayacaktır ve bu nedenle 
de antidemokratiktir. O 'bakımdan, adayların da bir
leşik oy pusulasında partilerin altında yazılmasına i 
mutlak zaruret olduğu görüşündeyim. 

Saygılarımı sunarım 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başkaca sıöz isteyen?... Yok. 
Buyurun Sayın ıBayezilt. 
İM. TURAN BiAYEZlT (Kahramanmaraş) — 

Sayın IBaşkan, oy pusulalarına adayların isminin ya
zılmaması bizim seçim hukukumuzda ANAP'ın ge
tirdiği bir sistem. İşçiler için önce geldi; o bir de
receye kadar makul veya zorunlu; ama belli seçim 
çevrelerinde adayların isminin yazılmamasının, ma
kul bir sdbdblni bulamadım; hükümetin açıklaması
nı rica ediyorum. 

isimlerin yazılmasındaki zaruret nedir, yazılma-
masındaki kamu yararı nedir? 

'İkinci sorum: Bağımsuz adaylar oy pusulalarını 
kendileri .bastıracaklar. Bu, bağımsız adaylığı önle
yecek Ibir tedbir şeklinde fiiliyatta gerçekleşmeye
cek midir? Niçin buna lüzum görülmüş? Müşterek 
oy pusulasında niçin (bağımsız aday için yer ayrıl
mamıştır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başkaca 'soru soracak?.. 
IKÂ2IIM İPEK (Amasya) — Ben varım. 
NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Bir soru da 

ıbenim var. 

IBAŞKAN — Sorduracağım efendim. Önce Sa
yın Bakan, Sayın Bayezit'in sorularını cevaplandır
sın, ondan sonra sizin sorunuzu alacağım. I 

Buyurun Sayın Bakan. 
AIDAUET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Şimdi efendim, bu kanun 
teklifinin tanziminde nazarı itibara alınan asıl hu
sus şudur: Erken seçim kanunu olduğuna göre, ko
misyonda da izah ettiğimiz gibi, müddetler buna 
göre ayarlanmıştır. Bunun yanı sıra, basım mesele
sinin zorluğu vardır. Yüksek Seçim Kurulu Başkan
lığı, basım işinin zor olduğunu, 'bu itibarla gümrük 
kapılarında yapılan usule yakın bir usulün burada | 

i da taülbik edilip edilemeyeceğini söylediler; bu se
beple bu sistem getirilmiştir; çünkü çok kısa bir za
man vardır, Türkiye'nin her yerindeki adayların fi
ligranlı kâğıtlara yazımı meselesindeki müşkülatın 
(sonucudur, başka 'bir mesele söz konusu değildir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir de bağımsız aday
ların bizzet oy pusulalarını kendi bastırmaları ko-

I nusu var. 
(ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Zaten, bir önerge ile dü
zeltiliyor soruya konu olan durum efendim. 

IBAlŞKiAN — Buyursunlar Sayın İpek. 
İM. TURAN BAYEZİİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Bakan, ibiız önerge verdiğimizde en haklı olan
ları ıbile kabul etmiyorsunuz. 

İKÂZIM İPEK (Amasya) — Sayın Başkan, lis
telerde iisim yazılmadığı gilbi, bir de vatandaşa tercih 
hakkı tanınmamaktadır. Neden bu hakkı tanımamak
tadırlar. Bunu açıklar mı efendim? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bayezit'in su
ali tamamlandı. Sayın İpek deriler ki, tercih hakkını 
niçin bu seçim için ortadan kaldırıyorsunuz? 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bağımsız aday konusu tamamlanmadı ki Sayın Baş
kam 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Efendim, tercih hakkı bu 
defa yine aynı sebeple kaldırılıyor. Yani, şöyle söy
leyeyim, önseçim yok; önseçim olsaydı iki misli 
aday gösterilecekti ve hunlar arasından bir seçim 
imkânı doğacaktı, halbuki çok kısa (bir zaman var; 
böyle hir sistem getirilmiş teklifte, bizcede uygun 
görülmüştür. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, benim de bir sualim var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Tunçsiper, başka
ca..., 

'NECAT TUNÇSfPER (Balıkesir) — Kısa bir 
şey soracağım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, müsaade buyurun. 
Başkaca slöz isteyen var- mı dedim, yok dendi. Bu 
itibarla... 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Ben işaret 
ettim efendim. 

IBAŞKAN — Görmedim efendim. Söz isteme 
ayağa kalkmak ve beyan suretiyle oluyor efendim. 

Önergeler vardır okutuyorum : 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

I sorum var. 
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(BAŞKAN — Eferidim, soru müessesesinde baş
kaca söz isteyen var mı dedim Sayın Kâzım ipek' 
ten sonra, başkaca tiöz isteyen olmadığına göre, söz... 

ISA VARIDAL (Zonguldak) — Söz isteyen ayrı, 
soru sormak İsteyen ayrı Sayın Başkan.. 

'BALKAN — Soru dedim efendim, soru sormak 
isteyen var mı dddiım, Sayın fiayezit'ıten sonra Sa
yın ipek'de söz isteyince, ben dalha evvel Ibunu be
yan etmediğim için, başkaca söz isteyen arkadaş
lar olabileceğini düşünerek, başkaca siöz isteyen var 
mı dedim; i'sfceyen olmadı. 

töSA VİARJDAL (Zonguldak) — Soru sormak is
teyen var mı diye sormadınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sordum efendim; Sayın tpek söz 
istedikten sonra sordum. 

Buyurun, önergeleri okuyun efendim; 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun teklifinin 9 uncu mad

desinin mötimden çıkartılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Cahit Tutum Seyıfi Oktay 
Balıkesir lAmkaıra 

Tülay öney 
İstanbul 

Kadir Narin 
Diyarbakır! 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Cevdet Kardı 
Giresun 

Yilimaz Demir 
Bilecik 

Gerekçe : 
Seçmen iradesini kısıtlayan bir hükümdür. Me

tinden çıkartılması gerekir. 

ISayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 619 sıra sayılı Kanun tekli

finin 9 uncu maddesinin kanun metninden çıkarıl
masını arz ve teklif (ederiz. 

Saygılarımızla. 

îsa Vardal 
Zonguldak 

Şevki Taşıtan 
Sivas 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

İsmet Turhanıgil 
Manisa 

Durcan Emirbayer 
tzmîin 

Edip iÖzgenç 
llçel 

(Orhan Otağ 
(Kocaeli 

ı(ANAIP sıralarından «Basın locasından fotoğraf 
çekilliyor» sesleri) 

İBAİŞIKAN — (Sayın hasın mensupilarının fotoğraf 
çekmeleri konusunıda daha evvel izin verildi. Bu 
•izlin gereğince de fotoğraf çekme işlemi yerine ge
tirildi, Bu itibarla, fotoğraf çekme işlemi konusun
da sayın basın mensuplarının dikkatli olmalarını 
rica ediyorum. 

Buyurun devam edin efendim. 

Türkiye Büyük iMiMet MecM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun teklifinin 9 uncu mad

desinin hirinoi fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Cemal Büyükbaş 
EsikişehiB 

ISuha Tanık 
îzmkt 

Nevzat Yağcı 
Elazığ 

Hikmet Bicenıbürlk 
İçel 

«XVIII inci Dönem milletvekili genel seçiminde 
seçmenler, üzerinde «Evet» veya «Tercih» yazısı 
'bulunan mühürü, sadece tercih ettikleri siyasî par
tiye ait özel daire içine basmak veya tercih ettik
leri bağımsız adaya ait oy pusulasını kullanmak su
retiyle oylarını verirler.» 

İ(ANAP sıralarından «Basın locasından yine fo
toğraf çekiyorlar» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lÜÜfen... 
Sayın idare amirlerinden vazifelerini yerine ge

tirmelerini rica ediyorum, alfcsi takdirde basım loca
sını boşaltırım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ni
çin efendimi, neden? Buna yetkiniz var mı? 

BAŞKAN — Efendim, fotoğraf çekmeleri konu
sunda izin verdik; fakat bunda ısrar edilirse... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ön
lersiniz; bu ayrı bir mesele; fakat boşaltmaya yet-
Ikinıiz yoktur. Onlar uyuyanların resmini çekıiyorlar. 
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BAŞKAN — Zatı âlinizden başka uyuyan yok 
gibi geliyor bana; bunu zapta geçmesi için söylü
yorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ge
rekirse, miMetvekilerinizin resmini çeksinler. 

BAŞKAN — Şimdi, maddenin metinden çıkarıl
ması ile ilgili iki önergeyi tekrar okutuyorum: 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşla
rının önergesi. 

Yülksiak Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 9 uncu mad

desinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Zonguldak Milletvekili tsa Vardal ve arkadaşla

rının önergesi. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 619 sıra sayılı kanun teklifi

min 9 uncu maddesinin kanun metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz.. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Aynı mahiyette oldukları için her 

iki önergeyi birlikte işfome koyacağım: 
Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz efen
dim. 

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

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, komisyon nasıl katılır? Ekseriyeti yok; 
ancak 4 - 5 kişi var... 

Bekleyemezsiniz efendim, şu anda ekseriyeti yok
tur. 

BAŞKAN — Bakacağız, sayacağız efendim. Siz, 
oradan komisyonun kaç kişi olduğunu görüyorsunuz; 
ama ben görebiliyor muyum buradan? 

M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Va
kit geçirmeden sayın efendim.; 

'BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; baka
rız, ekseriyet yoksa katılmamış sayarız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır Başkan, vakit geçirmeden sayın. 

BAŞKAN — Evet, komisyonu katılmamış saya
cağız efendim. 

Sayın Bakan?... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Söz isteyen?... Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önergeler reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Zonguldak Milletvekilli Pertev Aşçıoğlu ve Ar

kadaşlarının önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 9 uncu mad

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

«XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimin
de, seçmenler, üzeninde «Evet» veya «Tercih» yazısı 
bulunan mühürü, sadece tercih ettikleri siyasî partiye 
'ait özel daire içerisine basmak veya teTo'h ettikleri 
bağımsız adaya ait oy pusulasını kullanmak suretiyle 
oylarını verirler.» 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMtL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 

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

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

Kabul .edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi, kabul edilen 'önerge ile birlikte 

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

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. — 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hü

kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
94 üncü maddesinin (II) numaralı fıkrasında, seçim
lerin yapılacağı günün yetmişbeş gün öncesinden iti
baren gümrük kapılarında oy kulanacaklarla ilgili hü
kümler, XVIII inci dönem milletvekili genel seçimiin-
de onbeş gün öncesinden itibaren uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan, buyursunlar 
efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli millet vekilleri; bu maddeyle, güm
rük kapılarında oy kullanacaklarla ilgili olan husus
lar öngörülmüş olmaktadır. 

Ben burada, sizlere, son referandumda Kapıku
le'de ortaya çıkan birtakım alksaklıklarlı belirtmek is
tiyorum. 

Birincisi; Kapıkule'de; gerçekten, referandum ko
nusunda, yurt dışından gelen işçilerimiz ne yapacak
larını bilmiyorlar; ania bazı görevliler, bu vatandaş-
larıımızı âdeta turuncuya oy verme yönünde teşvik 
ediyorlardı. Bu, işin 'birinci yönü. 
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BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Aksi oldu. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Ama bizim vatandaşımız yine de sağduyuluydu. Bir 
'kısım vatandaşlarımız «Biz (içeri girelim, mademki 
yurt dışına çıkarken de oy ıkulanma hakkımız var
dır; dolayısıyla ine olup bittiğini öğrenelim, ondan 
sonra oy kulanalım» de'diler, (Bir kısmı, hepsi böyle 
ıdeğil) böylece oylarını kullandılar. 

İkinci bir yön, bu oyların tasnifi sırasında orta
ya çıktı; İstanbul gibi bir yerde, bir gün ficinde he
men bütün oylar sayıldı, sonuç alındı; ama neden
se, Kapıkule'dekli oyların sayımı üç günde bitti sa
yın milletvekilleri; daha bu sabah netice alınabildi. 
Her gün torbalar toplanıyordu, il seçim kuruluna 
getiriliyordu. Bizim öğrendiğimize göre, son sayım 
yapılırken, torbaların bulunduğu odanın kapısı da 
pek dikkatli kilitlenmediği için, 11 başkanlığnmız der
hal tedbirini aldı; viilayete müracaat etti. Kapısında 
polis ve Doğru Yol 'Partisi görevlileri bekletilmek 
suretiyle, o torbalar emniyete1 alandı. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, burada görülen .ikinci bir 
aksaklık da şu: Biliyorsunuz, propaganda oy verme 
gününden önceki 10 uncu günden itibaren başlaya
cak, halbuki buradaki vatandaşlarımız 15 gün ön
cesinden itibaren oy kulanmak zorunda kalacaklar. 
Yani, partiler kendilerimi tanıtma fırsatı bulama
dan - bereket burada süre 30 günden 15 güne indi-
nilimliş - vatandaşlarımız oy kullanma zorunda bıra
kılacaklar. 

Bunlar aksayan yönlerdir. Siz bunları, bir nevi De-
moiklesin kılıcı gibi tutmak (istiyorsunuz. Bu madde
yi çıkarırsanız, sanıyorum İki, hem vatandaşları
mızı birtakım sıkıntılardan kurtarmış olursunuz, hem 
de demokrasiye daha fazla hizmet etmiş olursunuz. 
Kaldı kli, gazetelerde som günlerde bir ilan çıktı; 

«Cemal Tandoğan» imzasıyla bir grup gurbetçiler 
adıma 'birileri imza verdi. Ben hatırlıyorum, o ilan
daki bazı ifadeler tamamen Anavatan Partisinin bazı 
kitaplarındaki ifadelerin aynısı idi. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Sürt) — 
Parasını da onlar verdi. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?... Yok. 
Bir önerge vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Seçimlerle İlgili Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kamun Tek

lifinin 10 uncu maddesinin metinden 
arz ve teklif ederiz. 

çıkarılmasını 

Vuraİ Arıkan 
İzmir 

Nejat Abdullah Resuitoğlu 
Ankara 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Türkân Arıkan 
Edirne 

Necla Tekinel 
İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T, CÖŞKUNOĞLU (Ankara) — 'Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde ıkabul edil
miştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 11. — Subaylar, astsubaylar, hâkimler 
ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları ha
riç olmak üzere; XVIII imci dönem milletvekili genel 
seçimine milletvekili adayı olan Devlet memurları 
ve diğer kamu görevlileri, seçimi kaybetmeleri halin
de, Yüksek Seçim Kurulunca seçim •sonuçlarının ila
nını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kay
dıyla eski görevlerimle veya kazanılmış halk aylık de
recelerindeki başka bir göreve dönebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerimde! söz isteyen?... Yok. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Baş

kam, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara).— Sayın Başkan, 

hükümetten, bir hususu öğrenmek istiyorum. 
Kamu görevlilerine, aday olmaları halinde istifa 

edip tekrar göreve dönme imkânı getirildi. Partilerde 
görevli olan kişiler de görevlilerinden istifa edecek
ler mi veya istifa ettikten sonra tekrar geri dönme
lerime ve buna paralel olarak da belediye başkanları 
istifa ettikten sonra tekrar geri dönmelerine imkân 
var mıdır? Bunun açılklanımasını istiyorum. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayım Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhame) — Belediye başkanları liçin-
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se kasıt; tabiî kamu görevlislidirler, istifa ettikten son
ra bunların geriye dönmeleri söz konusu değildir, bir 
daha seçimi beklemdk durumundadırlar. Parti yö
netiminde olanların zaten istifa etmek gibi bir mec
buriyetleri yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
önerge vardır okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Teklifin 11 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ederiz. 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Vehbi Batuman 
Adana 

Ali Rıza Akaydın 
. Çorum 

Tülay Öney 
İstanbul 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Madde 11. — Subaylar, astsubaylar, hâkimler, 
savcılar ile yüksek yargı organları mensupları hariç 
olmak üzere XVIII 'inci Dönem Milletvekili Genel Se
çiminde milletvekilli adayı olmak için istifa edenle
rin görevleri, seçim sonuçlarının ilanını takip eden 
onuncu güne kadar geçen süre .'içinde vekâletle yürü
tülür vö bu görevlere ait kadrolar saklı tutulur. 

Bunlardan adaylıktan çekilenler, aday gösterilme
yenler ile seçimi kazanamayanlar yukarıdaki süre 
içinde başvurdukları takdirde ayrıldıkları göreve kad
ro dereceleriyle atanırlar. 

Atamaları herhangi bir inceleme ve soruşturma
ya hacet kalmaksızın en geç 15 gün içinde yapılır. 

BAŞKAN — Başkaca önerge yok. 
Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

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

GURLU (Gümüşhane) — Katılımıyoruz efendim. 

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

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 11 inci madde kabul edil
miştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. — 18.6.1987 tarih ve 3391,19.6.1987 

tarih ve 3392, 20.6.1987 tarih ve 3398,20.6.1987 tarih 
ve 3399 sayılı kanunlarla kurulan ilçeler, XVIII inci 

dönem milletvekili genel seçiminde seçim çevrelerinin 
tespitinde dikkate alınmaz.: 

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

Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeden sonra, 13 üncü madde olarak 

teklife yeni bir madde eklenmesi konusunda bir 
önerge vardır; okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Seçimlerle İlgili Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tek
lifinin 12 nci maddesinden sonra 13 üncü madde ola
rak aşağıdaki maddenin eklenmesini ve madde nu
maralarının buna göre düzeltilmesini saygılarımızla 
arz ve teklif ederiz. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Nejat Abdullah Resuloğlu 
Ankara 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Necla Tekine! 
İstanbul 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Madde 13. — T. B. M. M. tarafından XVIII inci 
dönem milletvekili Genel Seçimi için yenileme kararı 
verildiği tarih ile oyverme günü arasındaki günlerde 
Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma Fonundan ve il ve 
ilçelerde mevcut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları tarafından hiçbir amaçla hiçbir harcama ya-1 

pılamaz. Hiçbir şekilde avans verilemez. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) 

istiyorum Sayın Başkan. 
Söz 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Arıkan. (DYP sıra
larından alkışlar) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; komisyonun ve hü
kümetin katılması beni gerçekten çok mutlu ederdi; 
çünkü böylece fonlar konusunda hükümetin tarafsız 
olduğuna bir ölçüde de olsa inanmış olurdum. 
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Benim fonlar konusunda, özellikle Sosyal Yardım
laşma Fonu konusunda Sayın Bakana sorduğum so-: 
ralar var. Bunlara hâlâ cevap alamadım. Aslında ver
meyeceklerini de biliyordum, zira vermeleri de müm
kün değil; çünkü, bu fonu gerçekten politik amaçla1 

(kullanmaktadırlar ki, hesabını verememektedirler. 
Oysa, seçimlerde para önemli bir rol oynamaktadır. 
Bu paraların kontrol altında olması gerekmektedir. 
Bu nedenle bu önergeyi vermiş bulunmaktayız. Nite
kim, bizim öğrendiğimize göre, Sosyal' Yardımlaşma 
ve Dayanışma Fonundan, çeşitli yerlerde para dağı
tılmıştır, hatta 8 eylül tarihli çek verildiğine dair ga
zetelerde de bir haber yer almıştır. Bunun dışında, be
lediyeler, turuncu toplar, turuncu önlükler vesaire 
vermişlerdir. Bunları da belli fonlardan vermişlerdir 
diye düşündük, bunu bir emniyet altına almak için 
bu önergeyi verdik. 

Yüce Meclise saygılar sunanım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

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

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
©ir madde teklifi daha vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmıekte olan Seçimlerle ilgili Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tekli
finin 12 nci maddesinden sonra 13 üncü madde olarak1 

aşağıdaki maddenin eklenmesini ve madde numara
larının buna göre düzeltilmesini saygılarımızla arz ve 
teklif ederiz 

Türkân Turgut! Arıkan Salim Erel 
Edirne Konya 

Nejat Abdullah Resuloğlu Necla Tekine! 
Ankara istanbul 

Namık Kemal Şentürik Murat Sökımenoğlu 
İstanbul Hatay 

Madde 13. — Türkiye Büyük Millet Meclisi tara
fından XVIII inci dönem milletvekili Genel Seçimi 
için yenileme kararı verildiği tarih ile oyverme günü 
arasındaki günlerde mevcut bütçe içi ve bütçe dışı bü
tün fonlardan yıllık programlarda öngörülen baraj
lar, karayolları, demiryolları, büyük alt yatırım har
camaları ve savunma sanayii yatırımlarıyla ilgili har
camalar dışında hiçbir şekilde harcama yapılamaz, 
hiçbir şekilde dolaylı dolaysız avans verilemez. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu1 

efendim? 

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

BAŞKAN — Sayın Hükümet .. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 

Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa

yın Başkan, değerli millet vekilleri; biliyorsunuz, büt
çenin dışında, bütçenin aşağı yukarı yüzde 30 - 40'ı 
oranında bir özel.hazine, Sayın özal'ın emrinde bu
lunmaktadır ve bu fonlardan 'istenildiği şekilde di
ğer fonlara aktarma yapma imkânı bulunmaktadır. 
Mesela, herhangi bir fondan istenilen bir fona aktar
ma yapıldığı takdirde, seçimlerde, dolayısıyla o hiz
metleri şantaj vasıtası oilarak 'kullanmak suretiyle va
tandaşın oylarını kendi lehlinize çevirmek mümkün 
olabilmektedir, Nitekim, bu reforandüm sırasında da 
gördük ki, oyları etkilemek üzere vatandaşlara ger
çekten «şurada hayır oyu çıkarsa, şu hizmet gele-̂  
çektir» diye tehdit edilmiştir. Vatandaşın iradesi üze
rine baskı yapilmıştır. Bu önergeyi onun için vermiş 
ibulunuyorülm. 

Yüce Meclise saygılar sunaırım. (ANAP sıraların
dan «İspat, ispat» sesleri; DYP şuralarından alkışlar. 

BALŞKAN — Önergeyi oyliarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir, 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — XVIII linçi dönem milletvekili geh 

nel seçimi sebebiyle kanunların gerekli kıldığı gider
leri karşılamak üzere yeterli ödenek, ilgili kuruluş büt
çelerine Mafliye ve Gümrük Bakanlığınca aktarılır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz 'isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorulm : Kabul edenler.., 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
14 üncü 'maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — Türkiye Büyük Millet Meclisi' 

üyelerinin 1987 yılına ait aylık ve yollukları eksiksiz 
olarak ödenir. Bu üyelerden XVIII İnci dönem miüet-ı 
vekilli genel seçimİhde yeniden n#letvckili seçileme-: 
yenlerden geri 'alma işlemi uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddö üzenimde, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın İSallim Erel, buyurun. (DYP sıra
larından alkışlar.) 

DYP GRUBU ADINA SALIM EREL (Konya) 
— Sayın Başkan, sayın 'mMetvdkİlleri; saat sabatıp 
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5'ine geliyor, bu arada 'bir kanun teklifinin müzake
resini yapıyoruz. IBu yüce Meclisin geçmiş dört yıllık 
dönemine baktığımız zamıan, -Sayın Başkanımız da 
çok iyi bilirler, tutanaklar bunun en sağlıklı delileri-. 
dir- bu Meclisin çoğunluk oturumları; çoğunluğu ol
madan kapanmıştır. Böyle oturumlarda 'hliçfbir iş ya
pılmadan ve yapılmamaya teşvik edilirken ve hatta 
1 Eylülde, kesin olarak, 15 Eylülde Meclisin toplan
masına karar verilmişken, Sayın Başbakanımız da ba
zı tekel bakanll'arı gibi; biliyorsunuz tekel bakanları 
«Zam yok» dediği zaman o gün akşam radyoyla bü
tün tekel maddeleri toplattırdı. 

NECAT TÖNÇSİPER (Balıkesir) — Ne alakası 
var? Zamanımızı çalıyorsun kardeşim. 

SALİM EREL (Devamla) — Hayır, zamanınızı 
ça'mıyorum, siz bizim zamanımızı istismar ediyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Sayın Tunçsiper, neden müzakere
lerin uzamasına sebebiyet veriyorsunuz? 

İSALIM EREL (Devamla) — Sayın arkadaşlar, 
Sayın Başbakan daha Önce «Erken seçim yok, 88'e kai-
ıdar bu Meclis devam edecek» demişti... 

BAŞKAN — Maddeye gelin Sayın Erel, madde
ye. 

SALÎ'M EREL (Devamla) — Sayın arkadaşlar, bu
günkü müzakerelerle, çoğu zaman olduğu gibi, Ana
yasamız ve içtüzüğümüz altüst edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Erel, madde ne diyor? Mad
deye gelin efendim., 

SALİM EREL (Devamla) — Maddeye bakalım 
efendim. Madde şöyle diyor : «Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinlln 1987 yılına ait aylık ve yolluk
ları eksiksiz olarak ödenir.» 

Sayın milletvekilleri, Anayasada aylık diye bir ta
bir yoktur, «ödenek» tabiri vardır. Bu kanun tekli
fini hazırlayanlar, bu kadar acizlerdir, bu kadar ca
hillerdir, bu kadar acele işe gitmişlerdir. (ANAP sı
ralarından 'gürültüler) Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin «ödenek ve yollukları kanunlla düzenlenir» 
deniyor, bu kanun teklifinde, «Aylık ve yolluk» tav 
birli vardır. 

Aziz arkadaşlar, şöyle bir fıkra anlatarak sözleri
mi bitirmek istiyorum : (ANAP sıralarından gürültü
ler). Biliyorsunuz balık almaya niyetli bir vatandaş, 
balıkçıya gidiyor, balığa bakarken kuyruğunu koklu
yor ve çok bilmiş balıkçı da, «Balık kuyruğundan de
ğil, kafasından koklanır» deyince, müşteri de «Kafa
sı kokmuş da kuyruğuna gelmiş mi gelmemiş mi diye 
bakıyorum» diyor. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) 
— Kafan kopsun. 

SALİM EREL (Devamla) — Senin kafan kopsun. 
Sizin kafanız kopacak inşallah. 

BAŞKAN — Sayın Erel, Sayın Erel... (Gürültü
ler). 

SALİM EREL (Devamla) — Sayın milletvekille
ri, bu şekilde, tamamen ciddiyetten uzak ve Sayın 
Başbakanın emirleriyle hazırlanmış, sizin de hiç ha
beriniz olmadan,, ancak burada muttali olduğunuz 
bir kanun teklifini görüşüyorsunuz; ama benim Kon
ya'da söylediğim gibi, Hanya'yı Konya'yı öğrenecek
siniz. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tombuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; ben bu madde üzerinde gayri ciddî 
bir konuşma yapacak değilim; ciddî bir meseleye te
mas edeceğim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Kendi konuşmana bak arkadaş. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Buradaki mad
de, milletvekillerinin aldıkları 3 aylık ödeneğin istirdat 
edilemeyeceğini, geri alınamayacağını kaydediyor. 
Halbuki bu maddeye hiç gerek yok. Nitekim, 3053 
sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Öde
nek ve Yollukları Hakkındaki Kanunun 4 üncü mad
desi şöyle der : «Herhangi bir sebeple Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalkanların istihkak
ları, bu sıfatın kalktığı ayı takip eden aybaşından iti
baren verilmez. 

Ancak; ölüm ve çeşitli sebeplerle, genel seçimin 
yenilenmesi halinde, önceden aldıkları üç aylık öde
nek ve yolluklar geri alınmaz». 

Bize daha evvel bir müktesep hak tanımış bu ka
dar sarih bir kanun hükmü varken, şimdi buraya böy
le bir hüküm koyarsak, bu, dışarıda, milletvekilleri
nin itibarını bir hayli zedeleyecek bazı dedikodulara 
sebep olur. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayenizde yapıldı 
zaten. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Bir bakıma, san
ki giden milletvekilleri ödenek alıp da gidecekmiş gi
bi bir hava uyanır. 

Onun için, bu maddenin metinden çıkarılması 
için bir önerge takdim ettim, bunun kabulünü arz 
ederim. 

Teşekkür ederim. 

- 145 -



T. B. M. M. B : 2 (Olağanüstü) 9.9.1987 O : 3 

BAŞKAN — Önergeler vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 14 üncü mad

desinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Neriman'Elgin 
Ankara 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan seçimlerle ilgili bazı kanunlar

da değişiklik yapılması hakkındaki 'kanun teklifinin 
14 üncü maddesinin metinden çıkarılmasını saygıları
mızla arz ve teklif ederiz. 

Salim Erel 
Konya 

Nejat Resuloğlu 
Ankara 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Necla Tekinel 
istanbul 

Türkân Arıkan 
Edirne 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan seçim kanunları hakkındaki 

raporun 14 üncü maddesinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

İhsan Tombuş 
Çorum 

Metin Ataman 
İsparta 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Özgür Barutçu 
Diyarbakır 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

BAŞKAN — Önergelerin 3'ü de aynı mahiyette 
olduğu için birlikte işleme koyuyorum. 

Maddenin metinden çıkarılmasına dair verilen 
önergelere komisyon katılıyor mu efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz efen
dim, zira Anayasanın 86 ncı maddesinin son fıkrası 
ve Milletvekillerinin Aylık ve Ödenekleri Hakkındaki 
Kanunun 4 üncü maddesi de 'bunu amir, O nedenle, 
yukarıda da belirttiğim gibi, önergeye katılıyoruz. 

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

GURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeleri oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergeler ka
bul edilmiştir. 

15 inci maddeyi 14 üncü madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 14. — XVIII inci dönem milletvekili ge
nel seçiminde, seçimlerle ilgili kanunların bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
15 inci maddeyi 14 üncü madde olarak oylarını

za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yeni bir madde teklifi vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, Seçimlerle ilgili bazı Kanun

larda değişiklik yapılması hakkındaki Kanun Teklifi
nin 14 üncü maddesinden sonra, 15 inci madde olarak 
aşağıdaki maddenin eklenmesini ve madde numarala
rının buna göre düzeltilmesini saygılarımızla arz ve 
teklif ederiz. 

Türkân Arıkan 
Edirne 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

N. Abdullah Resuloğlu 
Ankara 

Necla Tekinel 
İstanbul 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Madde 15. — Türkiye Büyük Millet Meclisi tara
fından XVIII inci dönem Milletvekilliği Genel Seçi
mi için yenileme kararı verildiği tarih ve oy verme 
günü arasındaki günlerde Bakanlıkların Merkez ve 
Taşra Teşkilatı ile bütün Belediye Teşkilatının mad
dî ve manevî imkânları hiçbir şekilde dolaylı veya 
dolaysız olarak İktidar Partisinin propaganda aracı 
olarak kullanılamaz. Temel atma ve işletmeye açma 
törenleri yapılamaz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 
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Metindeki 16 ncı maddeyi 15 inci madde olarak 
okutuyorum : 

MADDE 15. — Seçmen kütüğünde ve sandık lis
tesinde kayıtlı olan ve oy kullanma yeterliği bulun
duğu halde XVIII inci dönem milletvekili genel seçi
mine hukukî veya fiilî mazeretleri olmaksızın katıl
mayanlar ilçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından 
12.5000,— lira para cezası ile cezalandırılırlar. An
cak; oy verme gününden itibaren üç ay içinde hukukî 
veya fiilî mazeretini bildiren ve mazereti İlçe Seçim 
Kurulu Başkanınca geçerli görülenlerden bu para tah
sil edilmez. İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen pa
ra cezası ile ilgili kararlar kesindir. 

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

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 15 inci mad

desinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ayhan Fırat Cahit Tutum 
Malatya Balıkesir 

Tülay öney Kadir Narin 
istanbul Diyarbakır 

Cevdet Karslı Yılmaz Demir 
Giresun Bilecik 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

16 ncı maddeyi 15 inci madde olarak oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Metindeki 17 nci maddeyi 16 ncı madde olarak 
okutuyorum : 

MADDE 16. — Yüksek Seçim Kurulu, XVIII inci 
dönem miUetvdkili genel seçiminde kullanılacak oy 
pusulalarını, gerektiğinde uygun göreceği İl Seçim 
Kurulları vasıtasıyla bastırmaya ve sandık kurullarına 
gönderilecek oy pusulalarının, ihtiyacı dikkate alarak 
uygun göreceği adetlerle paketlenmesine karar verme
ye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
17 nci maddeyi 16 ncı madde olarak oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu maddeden sonra yeni bir madde teklifi vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 619 sıra sayılı teklifin 16 ncı 

maddesinden sonra 17 nci madde olarak aşağıdaki 
metnin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 17. — Bu Kanunun yayınlanmasından 
itibaren her türlü fonlardan DPT'nin benimsediği ya
tırımlar dışında hiçbir harcama yapılamaz. 

Yüksek Seçim Kurulunun bu durumu denetleye
bilmesi için gereken ödenek Maliye Bakanlığından 
sağlanır. Yüksek Seçim Kurulu bu konu için gerekli 
sayıda personel bulundurmak zorundadır. 

Ayrıca, bu kanunun ilanından itibaren Başbakan 
ve bakanların katıldıkları temel atma, açılış ve top
lantı ile her türlü çalışmaları TRT'de gösterilmez. 

Hasan Altay İsa Vardal 
Samsun Zonguldak 

Şevki Taştan Muzaffer Yıldırım 
Sivas Kayseri 

Fikret Ertan 
İzmir 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Metindeki 18 inci maddeyi 17 nci madde olarak 
okutuyorum : 

MADDE 17. — XVIII inci dönem milletvekili ge
nel seçimine siyasî partilerin katılabilmesi için, il sı
nırları içindeki ilçelerin en az yarısında ve illerin de 
en az yarısında teşkilat kurmuş ve büyük kongresini 
yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde grubunun 'bulunması şarttır. 

BAŞKAN — 18 inci maddeyi 17 nci madde ola
rak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
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etmeyenler... 18 inci madde 17 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Metindeki 19 uncu maddeyi 18 inci madde ola
rak okutuyorum : 

MADDE 18. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
XVIII inci dönem milletvekili genel seçimi için oy 
verme günü 1 Kasım 1987 Pazar günüdür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, grup adı

na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Ruşan Işın, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA RUŞAN IŞIN tfSivas) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 619 sıra sayılı 
Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
ması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci 
Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Kanun 
teklifiyle ilgili olarak Sosyaldemokrat Halkçı Partinin 
görüşlerini sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum, bu vesileyle hepinize saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, işte burada yasaklar anaya
sası olan 1982 Anayasasının yine yasaklı bir madde
siyle karşı karşıya bulunuyoruz. Hep demokrasiden 
bahsettik, ama demokrasiyi katletmekten de hiç geri 
kalmadık. Yangından mal kaçırırcasına, alelacele bir 
kanun teklifi getirildi ve parlamentodan geçirilmek is
teniyor. 

Neden 1 Kasım 1987 tarihini istiyoruz? Anavatan 
Partisinin içerisinde birtakım sıkıntılar olabilir, bir 
an önce seçime gitmek isteyebilir; ülkede huzur ve 
demokrasinin sağlıklı olması için seçimi biz de canı 
gönülden istiyoruz, ama demokratik kurallar altında 
ve tüm vatandaşlarımızın özgürce oylarını kullanma
sı yönüyle. 

Anayasamızın geçici 16 moı tnaldldelsii, «Anayajsaj-
sanın ihalkoylamasına ilişkin oy verme kütüğünde ve 
sandık listesinde kaydı ive oy kullanma yeterliği bu
lunduğu 'hailde (hukukî veya 'fiilî (herhangi bir ma
zereti olmaksızın İhalkoylamasına katılmayanlar, 
Anayasanın halkoylamasını takip eden beş yıl için-" 
de yapılacak (gendi ve ara seçimleri ile mahallî se
çimlere ve diğer halköylamalarına katılamazlar, 
seçimlerde aday olamazlar» tarzındadır, bugün de 
yürürlükte olan bir maddedir ve Bu Anayasa 7 Ka
sım 1982 tarihinde kabul edilmiştir. Beş yılık ibu 
Anayasaya hallkoylamasında oy kullanmayan vatan
daşların seçme ve seçilme yasağı da ancak 7 Kasım 
tarihinden sonra kalkıyor, ©unların sayısı acaba ne-

• dir ve bir yekûn teşkil öder mi; sizlere bu konuda 
Ib'ir rakam vermek istiyorum. 

Anayasanın .halkoylamasına sunulması için dü
zenlenen seçmen listelerindeki seçmen sayısı 
20 690 914 ve Anayasanın halkoylamasına sunul
duğunda oy kullanan seçmen sayısı ise 18 885 488 
Yani, 1 805 426 vatandaşımız, Anayasa halkoyla
masına sunulduğunda oy kullanmamışlardır ve bu 
1 805 426 vatandaşımız, bugün seçme ve seçilme 
hakkından mahrumdur. İBu seçimleri 1 Kasım 1987 
tarihinde yaptığımızda, bu vatandaşlarımız içinden 
belki aday olmak isteyenler çıkacaktır; ama, aday 
'olamayacaklardır. IBen, bu ihatanın, bu yanlışlığın 
dalha komisyonda giderilmesi amacıyla Danışma Ku
rulundaki Anavatan Partili temsilci arkadaşıma ko
nuyu intikal ettirdim; yine Anavatan Partili birkaç 
arkadaşımıza da konu komisyonda görüşülmeden 
söyledim; Ihiç olmazsa bunu düzeltin ve bu seçim 
tarihini dalha ileri bir tarihe alın ve bu vatandaşla
rımızın seçme ve seçilme haklarını kısıtlamayın de
dim. Aldığımız cevap neydi biliyor musunuz? «(Efen
dim, zaten bu olay ciddiye alınmamıştır. Anayasa
nın işlemeyen bir maddesidir. Birçok vatandaşlar 
sonraki yapılan seçimlerde listelere yazılmışlar ve 
oy kullanmışlardır. Onun için bu olayı pek ciddi
ye almamak gerekir» demişlerdir. Ben, aslında, ar
kadaşlarımızın bu ifadelerini ciddiye almak istemi
yorum. (Eğer Anayasanın bu amir hükmüne rağ
men listelere yazılmış ve oy kullanılmış ise, ana
yasa suçu işlenmiştir. Eğer devlet ve hükümet, bile 
bile, Anayasanın bu maddesi karşısında toleranslı 
davranmak amacıyla olaya göz yummuşlarsa, işle
nen bu anayasa suçuna ortak olmuş olurlar. Onun 
için ben, bu düşünceyi ciddiye almıyorum ve di
yorum ki; bu 1 milyon 805 bin vatandaşımız, Ana
yasanın halkoylamasına sunulduktan sonraki yapı
lan 'seçimlerde oy kullanmamışlar ve listelere yazıl
mamışlar, anayasa suçu da işlememişlerdir. Eğer bu 
vatandaşlarımızı demokratik haklarından mahrum 
bırakacak olursak, daha bir hafta önce yapmış bu
lunduğumuz referandumun da hiçbir anlam ve ma
nası kalmaz. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZt ÇERÇt '(Adana) — Halk için istiyordun 
ama, o zaman niye istemedin? 

R'ÖŞAIN IŞIN ^Devamla) — IBir taraftan sayıları 
mahdut olan eski siyasîlerin siyasal özgürlüklerini 
referandumla iade edeceksin ve «Demokrasi tecelli 
etti» diyeceksin; ama öbür tarafta 20 milyonu aşan 
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seçmemde yüzde 7,5 oranını tutan sayıdaki bir seç
men 'topluluğunun seçme ve seçilme inaklarını kı
şı tılı tutacaksın... Burada demokrasiden ''bahsetmek 
mümkün olamaz. 

Sayın Başbakanımız, «OBvet çıkması iyi oldu. Za
ten Iben de evebçiydim. Bu parlamento üzerinde 
konuşulan birtakım yanlış değerlendirmeler, yapıla
cak Ibu erken seçimle kaldırılmış olacaktır» diyor. 
Ben, Ibu parlamentonun üzerinde spekülasyon, dü
şünceler, fikirler yürütüldüğünü kabullenmiyorum; 
bu parlamento meşrudur. Bunun aksini düşünen ar
kadaşlarımın, dört yıldır bu çatı altında niye otur
duğunu da merak ederim ve derim ki: Eğer, yapıla
cak seçimlerde oluşacak parlamento üzerine gölge 
düşürülmesi istenmiyor ise, Ibu 1 milyon 805 bin va
tandaşımızın seçme ve seçilme haklarının verilmesi 
gerekir. 

(Ben bugün Yüksek Seçim Kurulunda bu sonuç
ların bu sayıların alınması için uğraşırken, bir ar
kadaşımızın, Yüksek Seçim Kurulunda, bir siyasî 
partiden aday 'olacağını, ama Anayasanın halkoy-
lamasında oy kullanmadığı, oy kullanmadığı için de 
aday olup olamayacağı hususunda tartışmasına şa
hit oldum. Bu arkadaşımızın seçilme hakkını elinden 
almaya, Anayasanın hallkoylamasına katılmadığı 
gerekçesiyle elimden almaya hakkımız yoktur ve 
eğer böyle bir şeye tevessül edecek olursak, bun
ların demokratik halklarını iade etmeyecek olursak, 
seçilecek olan parlamento üzerinde, kamuoyunda yi
ne birtakım sürtüşmeler olacak, birtakım sözler söy
lenecektir ve biz istiyoruz ki, bu 1 805 426 vatanda
şımızın siyasî hakları verilsin ve yapılacak seçim
lerde hiç olmazsa birazcık daha demokratik bir an
layış iceresinde hareket etmiş olalım. Ben bu ne
denle, bu arkadaşlarımızın içerisinden aday olacakla
rın askıya çıkartılması, itiraz haklarının saklı kal
ması ve bu sürelerin dikkate alınması nedeniyle, bu 
seçimlerin kasım ayını atlaması ve bu arkadaşları
mızın seçme ve seçilme haklarının iade edilmesi di
leğiyle Sosyaldemokrat (Halkçı Parti adına hepinize 
saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Sayın Namık Kemal Şentürk, buyurun. 

DOĞAN KA&AROÖLU (istanbul) — Vazgeç
tiler* 

BAŞKAN — Ovet, 
Madde üzerinde siöz isteyen?.. Yok. 
önergeler vardır okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa! 
Tekalifin 18 inci maddesindeki 1 Kasım 1987 

tarihinin 10 Ocak 1988 olarak değiştirilmesini arz 
ederiz. 

M. Turan Bayezit Tülay öney 
Kahramanmaraş İstanbul 

Hüseyin Aydemir Neriman Elgin 
tCzmin Ankara 

Kâzım ipek Ruşan Işın 
Amasya; ıSivaa 

Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Sayın Başkanlığa 
Oörlüşülmekte Olan Seçimlerle İlgili Bazı Kanun

larda (Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tek
lifinin 1'8 inci maddesinin metinden çıkarılmasını 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Vural Arıkan 
tzmiıı 

Türkân Arıkan 
Edirne 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Nejat Abdullah Resuloğlu 
Ankara 

Salim Erel Necla Tekine! 
Konyal istanbul 

Sayın Başkanlığa1 

Görüşülmekte olan Seçimlerle 'İlgili Bazı Kanun
larda (Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lif inin 18 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Halil ibrahim Karal 
Ankara 

Salim Erel 
Konya 

(Süleyman Çelebi 
Mardin 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Türkân Arıkan 
Edirne 

Veoilbi Akın 
Konya 

Cemal özdemir 
Tokali 

Türkiye Büyük Millet Meclisi XVIII inci Dö
nem milletvekili seçimi için oy verme günü 29 Ka
sım 1987 Pazar günüdür. 
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(Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Seçimlerle İlgili Bazı Ka

nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifinin 18 inci matddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Halil ÜJbralhim Karal 
Ankaraı 

(SaJlim Erel 
Konya 

Namık K. Şentürk 
İstanbul 

İsmet Ergül 
Kırşelhiıt 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Türkân Ankan 
Edirne 

Cemal Özdemir 
Tokat 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Vecihi Akın 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi XVIII inci Dö
nem milletvekili seçimi için oy verme günü 22 Ka
sım 1987 Pazar günüdür. 

BAŞKAN — 'önergeleri aykırılık sırasına göre 
tekrar okutup, oya sunacağım. 

(Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Seçimlerle İlgili Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tek
lifinin 18 inci maddesinin metinden çıkarılmasını 
saygılarımızla arz ve teklif ©deriz. 

Vural Ankan 
İzmir Milletvekili 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, ibu öner
geye katılmak imkânı yok, aksi takdirde bu Kanun 
ortadan kalkar. 

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

GURLU '(Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabull edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

ıDiğer önergeyi tekrar okutuyorum :' 
IKabramanmaraş milletvekili M. Turan Bayezit 

ve Arkadaşlarının önergesi 
Yüksek Başkanlığa 

Teklifin 18 inci maddesindeki 1 Kasım 1987 ta
rihinin 10 Ocak 1988 olarak değiştirilmesini arz 
©deriz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmryoı 
mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU 'BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

GURLU (Gümüşlhane) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi tekrar •okutuyorum : 
Ankara Milletvekili Halil 'JbraJhim Karal ve 

Arkadaşlarının Önergesi 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Seçimlerle İlgili Bazı Ka

nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifinin 18 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi XVIII inci Dö
nem milletvekili seçimi için oy verme günü 29 Ka
sım '1987 Pazar günüdür. 

ıBAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

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

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza ısunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum: 
Ankara Milletvekili Halil İbra'nim Karal ve Ar

kadaşlarının Önergesi, 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Seçimlerle İlgili Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifinin 18 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi XVIII inci Dö-
nev milletvekili seçimi için oy verme günü 22 Ka
sım 1987 Pazar günüdür. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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ADALET »BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU ((Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 

(MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergede imzanız var mı efendim? 
IMUSTAFA MURAT SÖKMIENOĞLU <Haltay) 

— Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın ıSökmenoğlu. 
MUSTAFA MURAT SÖKMIHNOĞLU ıflHatay) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iktidar par
tisinin, seçim kütüklerindeki düzeltmelere fırsat ver
meden, oy kullanmayan iki milyona yakın vatan
daşa oy kullanma imkânı tanımadan, propaganda 
ve seçim sürelerini kısarak ve zaten çok yüksek 
olan barajları daha da yükselterek, eşit ve adil ol
mayan acele seçim istemesinin ve erken seçim diye
rek bunu 1 Kasımda arzu etmesinin, azınlığın ço
ğunluğa tahakkümüne yol açacağına inanmaktayız. 

Sayın milletlvekilleri, malumunuz olduğu veçhile, 
gerçek demokratik seçim, sadece sandıkta oy kufl-
lanmakltan İbaret değildir. Adil, eşit ve demokratik 
Ibir seçimin varlığı, oy kullanmadan öte, Ibaskı ve 
korkudan arınmış, hür iradenin serbestçe ve düriM-
çe sandıktan çıkmasıyla mümkün olabilir, işte bunun 
şartlan hazırlanmadan, süre uzatılmadan yapılabi
lecek bir seçim, demokrasimizin ileride çıkmaza 
girmesini önleyemeyecektir. 

Muhterem mMeüvekilleri, ayrıca, acele seçimin, 
Anayasa Mahkemesinde incelenmekte (bulunan se
çim yasaklarının değerlendirilmesine de imkân bı
rakmayacağını bir kere daha vurgulamak isterim. 

Bütün bu sebeplerle, seçim (tarihinin kasım ayı
nın son haftası olarak (belirlenmesinde isabet ola
cak, kısmen de olsa bir rahatlık sağlayacaktır. 

Salyın Başlkan, sayın milletvekillileri, 'bu husus
ların ıbir kere daha yüce heyetinizce önergemiz is
tikametinde, demokrasinin geleceği için 'dikkate alın
masını temenni ederek, muhterem heyetinizi saygı 
ile selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — (Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Aydın MMetvekili İskender Cenap Ege ve arka
daşlarının bir önergesi daha vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Genel Kurula sunulmuş olan seçimlerin yenilen

mesi ve seçim kanunlarında değişiklikler yapılma
sıyla ilgili kanun teklifi, Anayasanın 77 ve 78 inci 
maddeleri ile (içtüzüğün 93 üncü maddesine aykırı

dır. Yenileme kararının yukarıda adları geçen mad
deler çerçevesinde ve istikametinde «Meclis Kararı 
ile kesinleşmesi gerekir. Yenileme kararının Mec
lis Kararı ille kesinleşmesi yolundaki bu önergemizin 
Genel Kurula sunulmasını saygılarımızla arz ve ta
lep ederiz. 

iskender Cenap Ege Vural Arıkan 
Aydın ttzmin 

Doğan Kasaroğlu Türkân Arıkan 
(istanbul Edirne 

Memduih Yaşa Cafer Tayyar Sadıklar 
İstanbul! Çanakkale 

Koksal Toptan Sabahattin Özbek 
Zonguldak Bursa 

vBAŞKAN — Bu önerge, teklifin genel müzake
resinde de İfade edildiği gibi, bir temenni mahi
yetindedir. Tabatıyla, bir teklif karşısındayız ve bu 
teklifi müzakere ediyoruz. Bu itibarla, temenni ma
hiyetindeki bu beyanı, yüce Meclise duyurmak su
retiyle vazifemizi yerine getirmiş ve önergeyi iş
lemle koymamııış bulunuyoruz. 

MEHMET ABDURRIBZIAK CEYLAN l(lSiirt) 
— Bu nasıl bir vazife anlayışı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — 19 uncu maddeyi 18 inci madde 
olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... 19 uncu madde, 18 inci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

20 ncıi majddeiyi 19 uncu maıdde olarak oikutu-
yorumr 

MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz islteyen?., Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 

etmeyenler... IKalbul edilmiştir. 
'21 inci maddeyi 20 nci madde olarak okutuyo

rum^ 
MADDE 20. — Bu (Kanun hhükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
pyunun rengini bdllli etmek üzere, Sayın Türkân 

Arıkan, aleyhte söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli miMetvekallerü; bu son kanun tek
lifine, beyaz oy vermeyi gerçekten arzu ederdim; ama, 
ne yazık ki, kırmızı oy vereceğim. Bunun gerekçele-
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rinİ, birkaç noktada yüce Meclise açıklatmak istiyo
rum^ 

Bu yasada, ıher şeyden önce, propagandada eşitsiz* 
İlik söz konusudur. TRT, tamamen iktidarın sesini du
yuracaktır, Böyle bir yöntem neden seçimıiştiır aca
ba, birkaç noktadan humu vurgulamak istiyorum. 

Eğer TRT, tamamen eşit 'bir şekilde iktidar ve 
muhalefet partilerime açılmış olsaydı, muhalefet par
tileri, ekonomik politikanızın iflasını delilleriyle dile 
getirecek, vatandaşın geçüm derdi ve çilesfimL anlatma
ya çalışacaktı. Muhalefet partileri!, kış 'kıyametteki kö
mür derdini nasıl çözeceğimizi soracaktı. iBelediyeler-
»deki yolsuzluklarla başınız ağrıyacaktı. İhale yolsuz
lukları, ihalelerdeki kayırmalar dile getirilecekti. Ha
yalî ihracattaki kayırmalar ortaya dökülecekti. Gizli
ce satılan KİT hisselerinin kimlere satıldığı sorula
caktı. ANAP kurucusu İktisat Bankası yöneticisinin, 
hu satışlarla ilişkisini soracaktı. Ayrıca, bir peytıir 
şirketimin, 900 milyonluk hir KİTTin işletme hakkım 
20 milyona nasıl aldığı sorulacaktı. Bu şirketle (bir
likte, 'bu şirketle hangi danışmanların ilişkisi bulun
duğu sorulacaktı. 

Kırmızı oy vermeme ilkindi bir neden, doğrudan 
doğruya antidemokratik aday seçimidir. Biliyorsunuz 
6 Kasım seçimlerinde, o günün şartlarımda, seçimler
de tamamen demokratik usuller uygulanamamıştır; ön
seçim yapılamamıştır. Siz 'bu yasa teklifiyle, bu yönte
mi yine biraz daha sıkıştırmak suretiyle getiriyorsunuz. 
Yani, milletin serbest iradesine dizgin vurmuş olu
yorsunuz. 

Kırmızı oy vermeme üçüncü neden, oy pusulaların

da adayların isimlerinin olmamasıdır. Bunu iki yön
den incelemek mümkündür : Kendi listenizde yer 
alacak 'bazı isimlerin kamuoyundaki olumsuz ima
jını örtmek istiyorsunuz. (DYP ve SHP sıralarımdan 
alkışlar) Diğer partilerin listelerinde yer alacak bazı 
isimlerin kamuoyundaki olumlu imajını da silmek is
tiyorsunuz. İşte hunun için kırmızı oy vereceğim. 

Kaldı fci, 6 milletvekilli çıkaracak seçim çevrelerin
de barajı yükseltmek suretiyle, azınlık iktidarına yö
nelmek istiyorsunuz. Bu nedenle de kırmızı oy vere
ceğim., 

Sayın milletvekilleri, sabahın bu saatinde vaktini
zi daha fazla almak istemiyorum. Nalıncı keseri gi
bi, görüyorum ki hep kendinize yontmuşsunuz; ama, 
inanıyorum ki, vatandaş size değil, diğer partilere yon-
tacaktır, 

Yüce Meclise son olarak saygılar sunuyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerindeki müzakere
ler tamamlanmıştır. 

Teklifin tümü açık oylamaya talbidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaş

tırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : 
KaJbul ©demler... Etmeyenler... Kalbui edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 

Yanında oy pusulası 'bulunmayan arkadaşlar, se
çim bölgesini, ismini ve kullandığı oyun rengini be
lirtmek suretiyle, imzasını havi beyaz 'bir kâğıtlada 
oylarım kullanabilirler. 

(Oyların toplanılmasına haşlandı) 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÖNERİLER (Devam) 

a) Siyasî Parti Grubu Önerileri (Devam) 

2. — Türkiye Büyük Mill&t Meclisinin Milletvekili 
Genel Seçimi için tatile girmesine ilişkin Anavatan 
Partisi Grubu önerisi 

BAŞKAN — Efendim, açık oylama yapılırken, bir 
grup önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 

8 Eylül 1987 (Salı günü yapılan Danışma Kurulu 
toplantısında siyasî parti grupları arasında oybirliği 
sağlamamadığımdan, gru'bumıuziun aşağıdaki önerisıihin 

İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun 
onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Haydar Özalp 
Grup Başkanvekili 

Öaeri : 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 1 Kasım 1987 

Pazar günü yapılması kararlaştırılan Milletvekili Ge
nel Seçiminin kesin sonuçlarının Milletvekili Seçimi 
Kanununun 37 nci maddesinlin ikinci fıkrasına ve Mec
lis İçtüzüğünün 3 üncü maddesine göre Yüksek Seçim 
Kurulunca Türkiye radyo ve televizyonlarından ila
nını takip eden beşinci gün saat 15.00'de toplanmak 
üzere tatile girmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden^ 
ler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 7 Ar
kadaşının, Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
{21479) (S. Sayısı: 619) (Devam) 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
(Sayın Başkan, TRT niye geldi? 

BAŞKAN — Onu, TRT Yayın Kuruluna sor, Baş
kanlığa sonmıâ  

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Müsaadenizle mü girdi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Tabiî, baştan müsaadeniz oldu efen
dim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, merak ettim sadece. 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, 'biz, TRT'nin bura
da çekıim yapmasına müsaade ederiz, ama şekline, 
şartına, yapabileceği muameleye karışmayız. Bunu en 
iyi zatı âlinizin 'bilmesi gerek'ir.: 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Ben iyi niyetle sordum. Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Hiç de liyi niyetli değil efendim. 
Efendim, sayın bakan oy neticelerinin ilanından 

sonra söz istemektedirler; bu itibarla, bu konuyu da 
Genel Kurula duyuruyorum.; 

(Oyların toplanmasına devam edildi.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı?. Yok. 
Oy toplama işlemi tanıaimtonmıştır; kupalar kal

dırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Milet Mec
lisinin XVIII inci Dönem Milletvekilli Genel Seçi
mi Hakkında Kanun Teklifinin tümünün açık oyla
masına (338) milletvekili arkadaşımız katılmış; (235) 
kabul, (197) ret, (1) çekinser, 5 geçersiz oy kullanıl
mıştır. Teklif bu suretle kanunlaşmıştır. 

Kanunun milletimiz için hayırlı ve uğurlu olma
sını diliyoruz. (Alkışlar) 

Teklifin kanunlaşması vesilesiyle, Sayın Adalet 
Bakanı teşekkür sadedinde söz istemişlerdir, kendile
rine söz veriyorum; buyurun. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem 
millet vekilleri; herinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gecenin değil, sabahın bu saatlerinde sizleri faz
la meşgul etmeden XVIII inci Dönemin son konuş
masını yapacak ve sizlere teşekkür edeceğim. 

Dört yıl önce bu Meelis açıldığında Anavatan 
Partisi olarak ıtek bir istikameti hedef almıştık, tik 
günden, Sayın Genel Başkanımız, bu Meclisin, bu 
grubun en büyük görevi, Türkiye Cumhuriyetini önü
müzdeki seçime selametle götürmektir demiştir, Mut
laka icraatlar yapılacak, memleketin hizmetleri yürü
tülecektir; ama en büyük görevimiz, bu tekerleği ye1-
ıniden bir kazaya, yeniden bir belaya saplanmadan 
önümüzdekıi seçime memleketimizi götürebilmektir. 
Bunu birçok defalar tekrar etmiş ve hamdolsun bu
günlere gelmiş bulunuyoruz.; (ANAP sıralarından al
kışlar) 

1983 seçimlerinin sonunda, memleketlimizde, 25 
Mart 1984 tarihinde bir mahallî seçime gidilmiştir. 
Aradaki bu mahallî seçimlerin dışında, 1986 yılında 
kısmî ara seçimleri de yapılmış ve bütün bu seçim
lerde kazasız belasız atlatılmış, demokrasimiz herhan
gi bir arızaya maruz kalmamıştır. En son, 6 Eylül 
1987-tarihinde yapılan referandum ile, bu erken se
çime yol açılmıştır. 

Referandum, milletimizin bu mevzudaki bütün si
yasî partilere ve herkese en iyi, en güzel yolu gös
terdiği bir neticeyi getirmiştir. Bunun için övünüyor, 
herhangi bir iddiada bulunmuyoruz. Referandum ne-
ıticesi ilan edilmeden, yani bu referandum neticesi
nin Anavatan Partisi lehine bu suretle tecelli ede
ceği belli olmadan, Anavatan Partisi olarak erken 
seçim kararı aldık. Bu erken seçim kararının alınma
sında da hiçbir art.niyet yoktu; Türkiye Cumhuriye
tini bugünden sonra bir yıl daha müddetle bir stres 
içerisinde, bir seçim havası içerisinde bulundurmak; 
mevcut havanın yeni bir seçimle yumuşamasını te
min ötmek ve Türkiye Cumhuriyetini başta hedefle
nen kazasız, belasız bir seçime götürmenin meydana 
gelen şartlar içerisindeki en uygun gününü tespit 
etmekten 'başka bir şey değildi. Nitekim bu kanun 
ifelklifii o esasta hazırlanmıştır. 

Kanun teklifine komisyonda ve yüce Mecliste ya
pılan itirazlarda, devamlı olarak, zamanın kısa ol
duğu söylenmiştir. Halbuki zaman mutlak kısadır; kış 
gelmiştir, şartlar daha fazla zorlanmadan seçim yap
mak zarureti vardır; aksi takdirde erken seçim im
kânı yoktur; çünkü bahara kalan bir seçime erken 
seçim demek mümkün değildir. 
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Arzu ©dilen hâdiseyse, Türkiye'yi bir seçim stre
si içerisinde uzun zaman saklamaktadır ve Anava
tan Partisi, referandum neticelerini bilmeden, öğren
meden, tamamen bu esasa yönelik olarak bu kararı 
almıştır ve bir seçim ekonomisi tatbik etmek im
kânı dahi olmadan, devletin imkânlarını iddia edil
diği gibi kullanmaya fırsat bulmadan, bu seçimi gö
ze alınıştır.' Bugün yüce Meclis aynı istikamette oy
larını kullanmış ve seçim karanını almış ve bu Ka
nunun Meclisten çıkmasını telmiin etmiştir. 

Bu suretle, Türkiye'miz, 1980 Harekâtından son
ra 1983 yılında başlayan demokratik harekâtı de
vam ettirmiş ve önümüzdeki seçime gitmektedir. Bu 
seçim için hiçbir tehlike, ufukta herhangi bir ka
ranlık nokta söz konusu değildir ve zannediyorum 
'ki, Türk demokrasisi artık bundan sonra herhangi 
bir tehlikeye maruz kalma durumunda olmayacak
tır. 

Bu Kanun için yüce Meclisle teşekkür ediyorum. 
Bu Kanun ile aynı zamanda ve Adalet Bakanı ola

rak da bizim 5 gün içerisinde istifa etmek mecburi

mi ) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, Okan 

Holding ile bağlı kuruluşlarına ve bu şirketlere açı
lan kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdemin yazılı ce
vabı (7/1876} 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin yapıl
masını saygılarımla arz ederim. 

8 . 4 . 1987 
Ali İhsan Elgin 

İçel 

ANAP Hükümeti zamanında devlet bankaların
dan belli bazı şirketlere ve şahıslara usulsüz kredi
ler verildiği sık sık basında yer almaktadır. Bu iş
lemlerle ilgili olaak Yüksek Denetleme Kurulunca 
yapılan inceleımıelerde usulsüzlükler belgeleriyle sap
tanmıştır. Bu kredilerin açıldiğı şirketlerden biri de 
Okan Holding'dir. Okan Holding şirketlerine açılan j 
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yetimiz vardır. Sizlere Allahaısmarladık diyorum ve 
gerek bu Kanunun, gerek önümüzdeki seçimlerin yü
ce milletimize' hayırlı, uğurlu olmasını temenni edi
yorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hoşçakalınız efendim, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şu anda XVII 
inci dönemin kapanış kararını açıklarken, bütün mil
letvekili arkadaşlarımla başarılar diliyorum. (Alkışlar) 

Alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 1 Kasım 1987 Pazar günü yapılması ka-
rarlaştirılan milletvekili genel seçiminin kesin sonuç
larının - Milletvekili Seçimi Kanununun 37 nci mad-
desinıiın ikinci fıkrasına ve Meclis İçtüzüğünün 3 üncü 
madddsine göre - Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye 
radyo ve televizyonlarından ilanını takip eden be
şinci gün saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum, (Alkışlar) 

Kapanma Saati : 05.51 

usulsüz kredilerle ilgili olarak kredi miktarı kadar 
kredinin açıldığı dönemler ve izlenen yöntemler ko
nusunda kamuoyunun iaydınlatulmasında yarar var
dır. 

1. Yönetim Kurulu Başkanlığında Bekir Okan' 
in bulunduğu (Okan Holdingcin ticaret hayatına baş
lama tarihi nedir? 

2. Okan Holding'e bağlı şirketlerin kuruluş ta
rihleri nedir? 

3. Holding ve bağlı şirketlerine 1984 yılı so
nuna kadar açılan kredilerin miktarı ve bu kredile
ri açan kamu ve özel bankaların isimlerini açıklaya
bilir misiniz? 

4. Söz konusu Holding ve bağlı kuruluşlarında 
kardeşleriniz Tarhan Erdem ve Turgut Erdem görev 
almışlar mıdır? Almışlarsa bu görevlere hangi ta
rihte getirilmişlerdir? 

5. Tarhan Erdem ve Turgut Erdem'in Holding 
bünyesinde göreve başlamalarını izleyen tarihlerde 
söz konusu Holding ve bağlı kuruluşlarına; 

a) Ziraat Bankası, 
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b) Anadolu Bankası, 
c) DESİ'YAB ve diğdr kamu bankalarından kre

di açılmış mıdır? Açıldı ise bu kredilerin tutarı ve 
veriliş şartları nedir? 

6. Holding ve bağlı kuruluşlarının aldıkları bu 
kredilerin geriye ödenmesi! yasal şart ve süreleri için
de gerçekleşmiş midir? Gerçekleşmedi ise alınan kre
dilerin geri ödenmesinde ortaya çıkan sorunlarım gi
derilmesi konusunda kardeşlerinizin bir rolü olmuş 
mudur? 

7. Kardeşimiz Turgut Erdem'in aynı Hoiding'in 
kadrosunda bulunmadığı dönemlerde bu holdinge 
bağlı kuruluşların işlerini takip etmiş midir? Bu hol
dingin müşavirliğini yaparak Ankara'daki işlerini ta
kip etmiş midir? Kardeşinizin işlerini taşıdığı İstan
bul'da Malî Müşavihliği devam ediyor mu? Edi
yorsa hangi kuruluşların müşavirliğini yapıyor? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 7 . 9 . 1987 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/0754 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15.4.1987 tarih ve 7/1876-8490/32902 sayılı 

yazınız. 
İlgi yazıları ile tarafımdan cevaplandırılması iste

nen İçel Milletvekili Sayın Ali İhsan Elgin'in yazılı 
soru önergesine verilen cevap ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

İçel Milletvekili Sayın Ali İhsan Elgin'in soru 
önergesi cevabıdır. 

Sayın milletvekili Okan Holdingin ticaret hayatına 
atıldığı tarih dahil olmak üzere, adı geçen şirketin çe
şitli bankalarla kurduğu kredi ilişkilerini soru öner
gesine konu yapmak istemektedir. 

Bilindiği üzere, bir özel ana şirket ve bağlı şirket
lerine ait bilgiler, kuruluş işlemleri arasında yer al
mak üzere, Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. Bu 
bilgilerin Sayın milletvekili tarafından da araştırılıp 
bulunması mümkündür. 

Konu, kardeşlerime birtakım isnatlarda bulunmak 
için kullanılmak istendiğinden sayın milletvekilinin de 
malumları olduğu üzere, konu tarafımdan bağımsız 
Türk mahkemelerine intikal ettirilmiştir. Yine, sayın 
milletvekilinin hatırlayacakları gibi, ilgili mahkemeye 

tarafımdan belgeler ibraz edilmek suretiyle söz konusu 
sorular arkasında saklanmak istenen iddiaların, ger
çekleri yansıtmadığı ortaya çıkmıştır. 

Adı geçen şirkette 1985 yılında kardeşlerim bir yıl
dan az sürelerde ve yönetici olarak değil, ücretli ola
rak çalışmışlardır. Şirketlerin kredi ilişkileri 1979 yı
lına ait olup, sayın milletvekilinin iddiaları da zaten 
bu şekildedir. Gerçekler bu yönde olduğu ve 1985 yı
lında adı geçen şirkette kısa sürelerde çalışmış kar
deşlerimin kredi alma konusunda tavassutları olmadı
ğı açık olduğuna göre, iddialarını şahsen yadırgadığı
mı belirtmek isterim. 

2. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, T. C. Zi
raat Bankası tarafından Beslen Makarna Gıda Sanayii 
ve Ticaret A.Ş.'ne verilen kredilere ilişkin sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem'in yazılı cevabı (7/1884) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ali İhsan Elgin 
İçel 

Bakanlığınıza bağlı olarak çalışan Ziraat Banka
sından Okan Holdinge bağlı şirketlere açılan krediler
le ilgili aşağıdaki soruların açıklanmasında yarar gö
rüyorum. 

1. Okan Holdinge bağlı (Beslen Makarna, Gıda 
Sanayii ve Ticaret A.Ş.) nin kuruluş tarihi nedir? Ve 
sermayesi ne kadardır? 

2. Bu şirkete kuruluşundan itibaren ve özellikle 
ANAP iktidarı döneminde Ziraat Bankasından (Ya
tırım kredisi) adı altında kaç kez, ne miktarlarda ve 
hangi şartlarda kredi verilmiştir? 

3. 1985 yılı sonu itibariyle (Beslen Makarna Gı
da Sanayii ve Ticaret A.Ş.) nin tarımsal, yatırım, iş
letme kredi borçları ile teminat ve kefalet mektubu 
risklerinin tutarı nedir? 

4. ıSöz konusu şirkete Ziraat Bankası Yönetim 
Kurulunun 22.2.1985 tarih ve 217 sayılı kararıyla fir
manın vadesi geçen borcu bulunmaması şartıyla 800 
milyon lira tarımsal sanayi kredisi açılmıştır. Ancak 
firmanın 575.796.707 TL., vadesi geçmiş borcu 'bu
lunduğu halde açılan kredinin 778.450.000 TL., İrk bö
lümünün size bağlı banka tarafından ödenmesini na
sıl izah edersiniz? 

5. Banka teamüllerine aykırı bu ödemenin ger
çekleşmesinde kardeşleriniz Tarhan ve Turgut Erdem' 
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in Okan Holding bünyesinde görev almalarının rolü 
olmuş mudur? Bu kredi ödemesi sırasında hangi gö
revlerde bulunuyorlardı? 

6. 1985 yılında teamüllere aykırı yapılan bu öde
meden sonra bu firmaya 1986 yılı başlarında yine va
desi geçmiş toplam 1 milyar 483 milyon 599 'bin 478 
TL. tutarındaki kur farkı ve faizleriyle birlikte tasfiye 
edemediği ve idarî takipteki alacaklar hesabına kay
dedildiği doğru mudur? 

7. Yine 1986 yılı içinde 698 milyon 27 bin 728 
TL. tutarında döviz kredisi borcunu ödeyemediği de 
doğru mudur? Böylece firmanın ödeyemediği toplam 
2 milyar 181 milyon 627 bin 206 liranın derhal tas
fiyesi gerekmez miydi? Euna rağmen ne gibi işlemler 
yapılmıştır? tşlem yapılmamasında kardeşlerinizin ro
lü ve etkisi olmuş mudur? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7 . 9 . 1987 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/2101 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 15.4.1987 tarih ve 7/1884-8519/32976 sayılı 

yazınız. 
İlgi yazılan ile tarafımdan cevaplandırılması iste

nen İçel Milletvekili Sayın Ali İhsan Elgin'in yazılı 
soru önergesine verilen cevap ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

İçel Milletvekili Sayın Ali İhsan Elgin'in soru 
önergesi cevabıdır: 
""** T. C. Ziraat Bankasınca, Okan Holding A.Ş. gru
buna ait şirketlerden Beslen Makarna ve Gıda Sana
yii ve Ticaret A.Ş. ye, 1979 yılında tarımsal yatırımla 
ilgili olarak Tarımsal Sanayii Kredisi açılmış ve yatı
rımın durumuna göre 1980, 1982 ve 1983 yıllarında 
2.609.878.000 TL. kullandırılmıştır. Şirkete son olarak 
1985 yılında bu tesislerin revize ve tevsii ve bu suret
le kapasitesinin yükseltilmesi için, 800.000.000 TL. İrk, 
yatırım + işletme kredisi açılmış olup, bu kredinin ta
mamı kullandırılarak, tevsii projesinin işletmeye açıl
ması, sağlanmıştır. Bü kredi açılması, tamamen ban
ka mevzuatına uygun olarak yapılmıştır. 

Ürettiği irmik ve makarnayı ihraç eden ve banka
dan toplam 14.191.170 dolarlık ihracat işlemi geçir
miş bulunan firmaya, ticarî kredi bölümünden, 113 
milyon liralık Teminat ve Kefalet mektubu kredisi, 

632 milyon liralık ihracat kredisi ve 1.670 milyon li
ralık döviz kredisi açılmış ve kullandırılmış bulun
maktadır. 

Görüldüğü gibi, firma, T. C. Ziraat Bankasının 
kredi amaçlarına uygun tarımsal ürünlerin değerlen
dirilmesi ile iştigal eden ve bankanın cari mevzuatına 
göre, 100 bini aşkın müşteri meyanında kredilendiri-
len bir tarımsal sanayi kuruluşudur. 

1979 yılında açılan ve 1980, 1982 ve 1983 yılların
da kullandırılan ve yalnız 1985 yılında da usulüne uy
gun açılan (800 milyonluk bu kredi) kredilerle, kar
deşlerimin bir ilgi ve etkisinin olması bahis konusu 
olamaz. Çünkü kardeşlerim 1985 yılı içinde firmada 
ücretli olarak kısa bir süre çalışmış durumdadır. 

Ayrıca, kredilerin tamamı usulüne uygun açılmış 
ve kullandırılmış bulunmaktadır. 

Firma üzerinde vadesi geçen alacak bulunduğu 
takdirde, bankanın diğer firmalara uyguladığı yöntem 
ve banka mevzuatı dahilinde bu firma hakkında da 
takibata geçileceği tabiidir. 

Bilgilerinize sunulur. 
3, — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, T. C. Zi

raat Bankasınca Beslen Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş.' 
ne düşük faizle kredi verildiği iddiasına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem'in yazılı cevabı (7/1887) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı Kaya Erdem tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması konusunda gerekli işlemin yapılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

11 . 4 . 1987 
Ali İhsan Elgin 

İçel 

Bakanlığınıza bağlı Ziraat Bankası tarafından açı
lan kredilerde yasada hükme bağlanmasına rağmen, 
yöneticilerin «Basiretli» hareket etmedikleri görülmek
tedir. Bunun en canlı örneklerinden biri de Ziraat 
Bankası tarafından Beslen Gıda Sanayiine açılan kre
dilerde görülmektedir. 

1. Bakanlığınıza bağlı olan Ziraat Bankasının 
Beslen Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne açtığı 2.181. 
627.206 TL., tutarındaki döviz kredisinin daha sonra 
firmanın başvurusu üzerine Türk Lirası hazırlık kre
disi kabul edildiği doğru mudur? Böylece düşük faiz 
uygulandığı için bankanın toplam 187.744.855 lira za
rar ettiği belirlenmiş midir? 

2. Ziraat Bankasının çeşitli firmalardan döviz 
kredisi olarak açtığı kredi toplamı 91.562.459.057 TL.' 
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yi bulurken, hiçbir firmaya tanınmayan ucuz faiz sis
temini sadece bu firma için uygulamaya koymasında 
kardeşlerinizin rolü ve etkisi olmuş mudur? 

3. Söz konusu şirketin tarımsal sanayi kredilerin
den de 3.476.647.249 TL., borcu olduğu halde vadesi 
geçen 186.850.253 TL.'yi ödeyemediği doğru mudur? 
Bunun yanında ayrıca Ocalk 1986 sonuna kadar para
nın faizi olan 221.689.384 TL.'yi bile ödeyemediği yo
lundaki bilgiler gerçek midir? 

4. Ödeme güçlüğü ve çaresizliği içinde bulunduğu 
banka yönetimince hazırlanan raporlarda da yer alan 
bu firmaya, içinde bulunduğu çok zor duruma rağ
men, daha sonra öteki kamu bankalarınca da benzeri 
krediler sürekli verilmiş midir? Verilmişse, bu kredi
lerin toplam tutarı nedir? 

5. Vades'i geçmiş kredilerin gözardı edilmesinde 
ve teamüllere aykırı olarak yeni kredilerin tahsisinde 
kardeşleriniz Tarhan ve Turgut Erdem'in etkisi ve ro
lü olmuş mudur? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 7 . 9 . 1987 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/2102 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15.4.1987 tarih ve 7/1887-8523/32998 sayılı 

yazınız. 
tlgi yazıları ile tarafımdan cevaplandırılması iste

nen îçel Milletvekili Sayın Ali İhsan Elginin yazılı j 
soru önergesine verilen cevap ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

îçel Milletvekili Sayın Ali İhsan Elgin'in soru 
önergesi cevabıdır: 

Sayın milletvekilinin İ 5.4.1987 tarih ve 7/1884-
8519/32976 sayılı soru önergesine verilen cevaplarda, 
bakanlığıma bağlı kuruluşlara ait bilgiler yeterince ve
rilmiş ve gerökli açıklamalar yapılmış durumdadır. 

Bilgilerinize sunulur. 

4. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, T. C. Zi
raat Bankası tarafından Okan Holding ve bağlı şirket
lerine açılan kredilere karşılık olarak gösterilen men
kul ve gayrimenkullere yüksek değer biçildiği iddiası
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/1888) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için gerekli işlemin yapılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
12 . 4 . 1987 

Ali İhsan Elgin 
îçel 

Bakanlığınıza bağlı T. C. Ziraat Bankasının kredi 
işlemlerinde aradığı teminat işlemlerinde usulsüzlük
ler olduğu belirtilmektedir. 

1. Ziraat Bankasının Okan Holding ve bağlı şir
ketlerine açtığı kred'ilere karşılık olarak gösterilen ipo
teklerin kâğıt üzerindeki değerinin 15.932.800.000 TL. 
olarak görünmesine rağmen 25.6.1986 tarihinde dü
zenlenen expertiz raporunda söz konusu menkul ve 
gayrimen'kullerin toplam değerinin 8.668.124.000 TL. 
olarak belirlendiği doğru mudur? 

2. Holding ve bağlı kuruluşlara menkul ve gay-
rimenkulleriyle ilgili olarak böylesine yükse'k değer 
biçiîmesinde kardeşlerinizin bir rolü olmuş mudur? 

3. Bu gayrimenkuller arasında Gaziantep'in Ni
zip ilçesindeki bir parça zeytinlik ve fıstıklık için 
3.200.000.000 TL., Gaziantep'deki 3 parça tarla için 
3.513.000.000 TL., ipotek alındığı doğru mudur? 

4. Bu tarla ve bahçeler kaç dönümdür? Dönümü 
kaç liraya gelmektedir? Bu arazilerde altın madeni 
mi mevcuttur veya petrol mü fışkırmaktadır ki, böy
lesine yüksek değerlerde kabul edilmiş midir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/2103 

7 . 9 . 1987 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15.4.1987 tarih ve 7/1888-8524/32999 sayılı 

yazınız. 
İlgi yazıları ile tarafımdan cevaplandırılması iste

nen îçel Milletvekili Sayın Ali İhsan Elgin'in, yazılı 
soru önergesine verilen cevap ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

İçel Milletvekili Sayın Ali İhsan Elgin'in soru 
önergesi cevabıdır: 

T. C. Ziraat Bankası tarafından Okan Holding A.Ş. 
ye bağlı şirketlerden Beslen Makarna ve Gıda Sana-
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yii A.Ş.'ye ve Okan - Dış Ticaret A.Ş.'ye kredi açılmış 
olup, bu krediler için, teminat olarak alınan gayri-
menkullerin ekspertiz işlemleri, banka mevzuatına gö
re oluşturulan ve Mahallî Tapu idaresi, Belediye ve 
Ticaret ve Sanayi Odasının da yetkili temsilcileri bu
lunan ekspertiz heyetleri tarafından yapılmaktadır. 

Okan Holding A.Ş.'ye bağlı bahse konu Beslen 
Makarna ve Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye ait Ga
ziantep organize sanayi bölgesindeki fabrika, arsa, 
bina, makine ve tesislerine ait ekspertiz işlemleri kre
dinin açıldığı tarihte 1979 yılında başlamış ve bu esa
sa göre de yürütülmüştür. 

Son ekspertiz 10.12.1986 tarihinde yapılmış olup, 
14.760.925.000 TL. dir. 

Bu tespitler usulüne göre cari değerler esas alına
rak yapılmakta olup, 9 kişilik bir heyetin itifakla ka
rar alarak yapmış olduğu bu ekspertiz işlemine de hiç 
bir kimsenin etkisi bahis konusu değildir. 

Soruda yer alan diğer gayrimenkul ipoteklere ise, 
Nizip ilçesindeki zeytinlik, fıstıklık ve 3 parça tarla 
için ekspertiz ve ipotek işlemi 6.3.1980 tarihinde ya
pılmış olup, kardeşlerimin görev süre ve durumlaLn ile 
de bir ilişkisi 'bulunmamaktadır. 

Bunlar üzerindeki ipotekler açılan kredinin banka 
mevzuatına göre gerekli karşılığı olan kredinin % 60 
üzerinden fabrika üzerinde ipotek sağlandıktan sonra, 
alınan ilave teminat olup, kredinin emniyeti olarak 
mütalaa edilmez. Çünkü kredi için, mevzuatın gerek
tirdiği teminat alınmış durumdadır. Ayrıca, ilgili dos
ya tetkik edildiğinde görülecektir ki, bu 3 tarla, fıs
tıklık ve zeytinlik için ekspertiz değeri toplam 127. 
876.000 TL. dir. Bu değer üzerine konsorsiyum ha
linde, fabrika ve tesisler üzerindeki ipotek, ayırım ya
pılmadan aynen konulmuştur. Soru önergesinde bu 
ipotek ile ekspertiz değeri karıştırılmakta ve yanlış 
yargıya varılmaktadır. 

5: — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, GAP isimli gulfstream - 3 tipi uçağın sa
tın alınmasında görevlilerin ihmal ve kusuru bulunup 
bulunmadığına ve kaza nedeniyle ilgili firmadan taz
minat alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Baş
bakan Turgut özal'ın yazılı cevabı (7/2150) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Başbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Türkân T. Arıkan 
Edirne 

istü) 9.9.1987 O : 3 

(Soru 1. la) (Işçillliik Ikıuisuirıu medeniıyllıe Türküye 
Cumhuriyeti Başbakanının ve diğer ilgililerin hayatı 
için büyük tehlike yaratan GAP adlı Gulfstream - 3 
tipi uçağın satın alınmasında (görevlendirilmiş olan
ların bağlı oldukları kuruluşlar, 'görevleri ve isim
leri nelerdir? 

b) ÛBu uçak satın alınırken, Ihangi ülkelerden 
ve hangi firmalardan teklif alınmıştır? Ülke ve fir
ma adları, uçak tipileri ve teklif tutarları nedir? 

c) GAP adlı uçak kaç liraya, hangi şartlarla 
satın alınmıştır? 

ISoru 2. a) iKaza medeni ile 'firmadan herhan
gi bir tazminat alınacak mıdır? Alınacaksa tutarı ne
dir? 

Ib) Uçağın satın ailinması kararında imzası bu
lunan görevlilerin kaza ile illlgili açıklamaları neler
dir? Adı geçen uçağın satın alınmasında, Ibu görevli -
lerin herhangi bir ihmali ve kusuru söz konusu mu
dur? İhmal, savsaklama veya kusur tespit edilmişse, 
ibu görevliler hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

T. O 
Başbakanlık 7 . 9 . 1987 

Kanunilar ve Kararlar 
Genel 'Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn.Md. 
18/1106-2913/05003 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20.7.1987 tarihli ve 7/2150-9164/İ35092 sa

yılı yazınız., 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın ta

rafıma yönelttiği yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
gönderilmiştir. 

IB ilgilerine arz ederim, 
Turgut Özall 
Başbakan 

Edirne Milletvekili Doç. Dr. Sayın Türkân Tur
gut AnJkan'ın yazılı sorusuna cevaptır. 

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve beraberindeki he-
tyatilerkı -yıuirtt içi ve lyuftft ıdışı seyaha)tıl)erii'nde kullanıl-
mak üzere Başbakanlıkça uçak satınalınması, Ba
kanlar Kurulunun 27.9.1987 tarihli ve 85/9951 sa
yılı kararına dayanmaktadır. 

Uçak alımı için; Ahmet İSelçuk ıtfEnerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı o tarihteki Müsteşarı), Mehmet 
Perçin ^Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı), Yılmaz 
Oral (THY Genel Müdürü), Halil Gündüz ı(THY 
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Genel Müdür Yardımcısı - Kaptan Pilot), Fikret 
Geçkili ı(THY Uçak Mühendisi), Erdoğan Fırtın-
öğlu (THY Mühendisi), 'Berrak Aşçı ı(THY Hukuk 
Müşaviri)nin iştirak ettiği bir heyet teşkil edilmiş
tir. 

iMeizkûn ıhetyet, Fransız Dajsişajul Fafcon 50, Ka* 
nada Canadair 601, Amerikan Learjet 55 ve Gu'l-
fstream III ve IV tipi uçakları, ebad, performans, 
istatistikî kayıtlara göre güvenirlilik, teknik üstünlük 
bakımlarından incelenmiş ve Gullfıstream III ve IV 
tipi uçakların piyasada mevcut diğer mümasil uçak
lardan üstünlüğü tespit edilerek bu uçaklar üzerin
de durulmuştur. 

BilıaJhara bu uçağı imal eden fabrikanın lydtıkü-
leri Türkiye'ye davet edilmiş, heyetimiz de tecrübe
li iktisatçı ve hukukçularla takviye edilerek, önemli 
bir fiyat indirimi ve lehte şartlarla mezkûr uçak kre
dili olarak 16 milyon dolara satın alınmıştır. 

Kaza ile ilgili olarak soruşturmayı yürütmekle 
görevli Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı ile Ulaştırma 
Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı, ABD 
Federal Havacılık Dairesi (FIAlA), sigorta şirketi ve 
firmanın teknik elemanlarının yapmış olduğu soruş
turma ve araştırma neticesinde ısiözıkonusu kazanın 
Uçağın «ipli vie tkalitesiylte illlgii odim'adığı, ancalk fab
rikanın bir taşeron firmasının uçak üzerindeki kab
lo döşeme işindeki bir (hatasından kaynaklandığı an
laşılmıştır. 

Firmayla yapılan müzakereler sonucu firma so
rumluluğu üstlenmiş ve mevcut G - III tipi uçağın 
iadesiyle yerine daha mütekamil olan G - IV tipi 
bir uçağın verilmesi hususunda anlaşmaya varıl
mıştır. 

6. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu' 
nun, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait lojman ve 
garaj inşaatları için yapılan ödemelere ilişkin so
rusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı (7/2172) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 
Selahattin Tafılıoğfu 

Yozgat! 

1. Milletvekili lojman inşaatları 31.12.,1985'de 
teslim edilmek üzere 7 milyara ihale edilmiştir. 

20.5.1987 tarihine kadar müteahhide ne kadar 
para ödenmiştir? 

2i 'Lojman için alınan mobilya tutarı nedir? 

Istü) 9.9.1987 O : 3 

3, tstan/bul'daki lojmanlar için ihale bedeli ne
dir? Bugüne kadar ne miktar para ödenmiştir? 

4, İstanbul'daki saraylar için yapılan masrafla
rın tutarı nedir? 

5, TBMM bahçesine yapılan garaj ihalesi 
1.11.1986 tarihinde teslim edilmek üzere 1,5 mil
yara ihale edilmiştir. ıBu ihale için 20.5.1987 tari 
hine kadar ödenen paranın tutarı nedir? 

6, Lojmanlar ve ıgaraj inşaatları müddetinde bit
mediğine göre ne gibi işlemler yapmayı düşünmek
tesiniz? 

7, Lojmanlar için 7 milyara ihale edildiği hal
de 25 milyar ödendiği doğru mudur? 

8.. Garajlar 1,5 milyara ihale edildiği halde 5 
milyar ödendiği doğru mudur? 

9, İstanbul lojmanları da aynı şekilde 5 katını 
geçtiği doğru mudur? 

10i Bu inşaatlar hâlâ Ibitmediğine ıglöre sorumlu
lar hakkında yasal yollara baş vuracak mısınız? 

)1İL (Bu işlerde sizlerin de ihmali olduğu söylen
mektedir. (Doğru mudur? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı 4 . 9 . 1987 

Genel Sekreterliği 
Kan. Kar. Md. 

Kanunlar ve Karanlar İDairesi 
(Başkanlığı 

Sayı : 7/2172-8860/341(15 
Sayın Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat M'il'leüvekili 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisine ait lojman 
ve ıgaraj inşaatları için yapılan ödemelere ilişkin, 
20.5.1987 tarihli yazılı soru önergeniz 

İlgi önergenizde yeralan sorularınız, aşağıda sı
rasıyla cevaplandırılmıştır. 

(Bingilerinize sunarım. 
Saygılarımla, 

'Necmettin Karaıduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Cevap 1. (Milletvekili lojmanları inşaatı için 
1.5.1987 tarihi itibariyle; KDV hariç 14.093.521.504 
TL., demir ve çimento fiyat farkı olarak 326.177.249 
TL. ve eskalasyon olarak da 591.974.945 TL. olmak 
üzere toplam 15.01>1.673.698 TL. ödeme yapılmıştır. 

Cevap 2, 400 lojman için alınan mobilya tu
tarı, KDV dahil, 1.771.660.000 TL. dır. 
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Cevap 3. İstanbul'daki personel lojmanlarının 
ihale 'bedeli 730.955.984 TL. dır. Bu inşaat için 
7.5.1987 tarihi itibariyle; imalat + ihzarât tutarı 
olarak 1.057.665.500 TL. ve + eskalasyon olarak da 
3-82.854.074 TL. ödenmiştir.. İnşaat % 30'a gir
miştir. 

Cevap 4, «Saraylar için yapılan masraf tutarı 
nedir?» sorusunda masraf cinsi belirtilmediği için 
cevap verilememiştir. 

Cevap 5. Türkiye Büyük M'illet Meclisi bah
çesi içerisinde yaptırılan yeraltı oto ve otobüs ga
rajının ihale bedeli (1.696.628.508,53 TL. dır. (Bu in
şaat için 20.5.1987 tarihine kadar; imalat + lızarat 
toplamı olarak 1.750.051.350 TL., eskalasyon olarak 
613.592.699 TL., demir ve çimento fiyat farkı olarak 
da 217.663Jl 73 TL. Olmak üzere toplam 2.581.307.222 
TL. ödenmiştir ((KDV hariç). İnşaat % 30'a girmiş
tir. 

Cevap 6. 2886 numaralı Devlet İhale Kanunu
nun 63 üncü maddesine ive sözleşmesine göre işlem 
yapılarak, keşif artışı nedeni ile süre uzatımı veril-

iisttt) 9.9.1987 O : 3 

mistir. Bu süre içinde iş bitirilmediği takdirde mu
kavelenin cezai müeyyidelerinin uygulanması ciheti
ne gidilecektir. 

Cevap I* ödenen miktar cevap l'de belirtilmiş
tir. 

Cevap 8- Ödenen miktar cevap 5'de belirtilmiş
tir. 

Cevap 9, Ödenen miktar cevap 3'te belirtilmiş
tir. 

Cevap 10. inşaatlar, 2886 numaralı Devlet ihale 
Kanunu ile ©ki Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Ge
nel Şartnamesi ve Özel Şartname (hükümlerine bağlı 
olarak yapılmaktadır. İnşaatlar, ihalesinden bugüne 
kadar; Türkiye Emlak Kredi Bankası, Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı ve Türkiye Büyük (Millet Meclisi 
inşaat Kontrol Amirliği yetkililerince muntazaman 
denetlenmiş olup, bu denetimlerde sorumluluk ge
rektirecek herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır. 

Cevap 'İL İnşaatlar, ilgili mevzuat ve özel şart
name bükümlerine uygun olarak yürütülmektedir. 
Herhangi bir ihmal söz konusu değildir. 
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Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türküye Büyük M Hei Meclisinin XVIII inci Dö
nem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Kanun Tek lifinin Maddelere Geçilmesinin Açık Oylaması 

Sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye Sayısı 
Oy; Verenler 

•Kabul Edenler 

Reddefdenler 

Çekinserler 
Geçersiz Oylar 

Oya Katılmayanlar 

Açık Üyelikler 

400 
344 
229 
1ÖJ( 

— 
S 

53 
3! 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçtt 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet DeMceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahlît Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

— 161 -

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AH Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Ahlmielt Doğru 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLÜ 
Seçkin Fırat 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekm 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunliş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

/DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 

Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebutoekir Alkay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Hasan Celâl Güzel 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Ahmet. Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Abdurrahman Demürtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
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İSPARTA 
Metin Ataman 
Faıtaa Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğaıy 
îbralriîm Fevzi Yanmam 

ÎÇEL 
flbralhim. Aydoğan 
Hükmejt Biçentürk 
Mehmet Kocabaş 
Rüşttü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Dehiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
Halü Orhan Ergüder 
ismail Safa Giray 
Ömer Ferruh î'lter 
'Mehlmet Kafkaslıgil 
Alıtan KaVak 
R. Ercümenlt Klorm'brnan 
Turgult özal 
İbrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS? 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim Özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Baıtgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emliroğlu 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşıir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 

Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SÜRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Teklin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli < 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşıık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lıitfulah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza Önler Çakan 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbd Batuman 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
ibrahim Taşdemir 

AMASYA 
Kâzım ipek 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Neriman Elgin 
H. İbrahim Karal 
N. Abdullah Resuloğlu 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
î. Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetlin 

DENlZLÎ 
Mustafa Kani Bürke 
H. İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmuıd Altuııakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmii Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzullah Yıldınr 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Mustafa Çelebi 
M. Murat Sökmenoğlu 

İÇEL 
Ali thtean Elgin 
Edip özgenç 
Durmuş Filkri Sağlar 

İSTANBUL 
Saib'ît Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Doğan Kıasaroğlu 
Tülay öney 
Günseli özkaya 

Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
ibrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Erdal inönü 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
ismet Ergül 

KOCAEL! 
Salih Güngörmez 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Abdullah Çakırefe 
Sümer Oral 
ismet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman "Çelebi 

MUĞLA 
Idris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NlGDE 
Mustafa Sabri Güvenç 

ORDU 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut S özer 

SAMSUN 
Hüsamettin Cindoruk 
Fahrettin Uluç 

SİNOP 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal Ozdemir 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

ZONGULDAK 
Koksal Toptan 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Geçersiz Oylar) 

ADANA 
Nurettin Yağanoğlu 

ANKARA 
Hüseyin Barlas Doğu 
Mehmet Sezai Pekuslu 

İSTANBUL 
Hüseyin Alvni Güler 
Leyla Yetniiay Kıösâoglu 

İZMİR 
Özdemir Pehlivanıoğlu 
Ali Aşkın Toktaş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AĞR* 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
İsmet Özarslan 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Necdet Calp 
ValMt HafllöflogliudB.) 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 

BİTLİS 
Rafet tbrahimoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 

HATAYI 
Tevfik Bilal 

İSTANBUL 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
(B.) 
Feridun Şakir Öğünç 
Bilâil Şişman 

ÎZMİRİ 
Fikret Ertan 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KOCAELİ 
Abdultıal'ita Araş (IBşk. V.) 
Orhan Otağ 

KONYA 
Ziya Ercan 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİNOP 
özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Ruşıan Işın 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Aziz Bülent öncel 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Necmettin Karadumtan 
(Başkan) 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Cahit Karakaş 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL 

KAHRAMANMARAŞ 

TRABZON 

»>•<« 
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Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dö
nem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Kanun Teklifinin 3 üncü Maddesine Verilen Oyların Sonucu : 

(Kabul Edilmiştir.) 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

400 
333-

223 
102 

7 
64 
3 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledm Barlas 
Ahmet Renizi Çerçli 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Ralıbey 
Hamdii özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Vahit Halefoğlu 
Osman Işık 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Su'dJ Nef'e Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Fenni İsLimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

siniş 
Kâmran înan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekîn 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Sait Ekinci 

BURSA 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal İğrek 
Fahir Sabunliş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuşj 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIÖ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 

Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
Mehm'et.Nuırd Üzel 

GAZİANTEP 
Hasan Celâl Güzel 
Süleyman Koyuncugil 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Abdurrahman Demiirtaş 
İhsan Gürbüz 
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Kârnıan Karaman 
Hamut Melek 

İSPARTA 
Mdtin Ataman 
Faıtaıa Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzli Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Biçentürk 
Mehmet Kocabaş 
Rüşitü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşar Atbayrak 
İmren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüdar 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh İter 
Mehmet Kafkaslıgil 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Ali Tannyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 

(KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Kalemli) 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA! 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranli 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
A, Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfikı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Fahrettin Kurt 

UŞAK! 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lütfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çakan 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sanoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım ipek 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Neruıman Elgin 
H< İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 
Nejat Abdullah Resuloglu 

AYDIN 
İ. Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demıir 

BOLU 
Tungut Yaşar Güİez 

(BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çettin 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Ma'hmud Altunaıkar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

BRZURUM 
Hilmii Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlü 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Mustafa Çelebi 
M* Muraıt Sökmenoğlu 

İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Salb'it Baıtumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürlk 
Doğan Kasaroğlu 
Tülaıy Öney 
Günseli Özkaya 

Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Erdal İnönü 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 
Muzaffer ilhan 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hüsamettin Cindoruk 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİNOP 
Halit Barış Can 
Ölzer Gürbüz 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Cemal Özdemir 

TRABZON 
Osman (Bahadır 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAKl 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

ZONGULDAK 
Koksal Toptan 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Çekinser) 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AMASYA 
İsmet Özarslan 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Necdet Calp 
Göksel Kalaycıoğlu 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

AYDIN 
Osman Esgin Tipi 

BİTLİS 
Raf et îbrahimoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
(B.) 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
ilker Tuncay 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

ANKARA 
Fatma Rezan Şahinkaya 

(Geçersiz Oylar) 

ADANA 
Nurettin Yağanoğlu 

ANKARA 
Hüseyin Barlası Doğu 
Mehmet Sezai Pekuslu 

İSTANBUL 
Leyla Yeınliay Köseoğlu 

İZMİR 
özdemıir Peihliıvanoğlü 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

(Oya Katılmayanlar) 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arı'kan 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Turgut Sera Tirali 

HATAY 
Tevfik Bili al İ C V11JV LjVİCll 

İÇEL1 

Ali İhsan Elgin 
Edip Özgenç 

İSTANBUL 
Feridun Şakir Öğünç 
Bilâll Şişman 
ibrahim Ural 

İZMİR 
Yılmaz Önen 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şlardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 

KARS 
Ömer Kuşhan 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya 

(Açık Ü) 
İSTANBUL 
KAHRAMANÎ 
TRABZON 

«•?=-*•>• 

— 1 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Ab'dulhal'im Araş (Bşk. V.) 
Salih Güngörmez 

KONYA1 

Ziya Ercan 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYA 
Metoin Elniırıoğlu '(ıB.) 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

elikler) 
: 1 
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SAMSUN 
Hasan Altay 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

VAN 
Mirza Kıirşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Emin Cansızoğlu 
Cahit Karakaş 



T. B. M. M. B : 2 (Olağanüstü) 9.9.1987 0 : 3 

Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci 
Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Kanun Teklifinin 4 üncü Maddesine Yerüen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kaibul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

400 
293 
214 
72 
2 
5 

104 
3 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdı Özsoy 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cah'it Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Vahit Halefoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Allı Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzum Oksay 
Fuat öztekfin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alpte-
mıoçin 
ilhan Aşkın 
M. Memdub Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunliş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Hasan Celâl Güzel 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
ihsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
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İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mi'hriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicenüürk 
Mehmet iRocafoaş 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bdlıliıç Sadi Afobasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Alkyüreık 
Yaşar Albaıyrak 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmıas 
Halil Orhan Ergüder 
ismail Safa Giray 
Ömer Ferruh tlıter 
Mehmet Kafkaslıgü 
Alltan Kavak 
R. Brcümenıt Konıufcman 
Turgut özaî 
İbrahim özdemir 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
iBsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Metin Üstünel 

Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci , 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükugur 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroglu 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Kâzım İpek 

Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eklem ı 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmİ önder 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Tayda? Özalp 

Birsel Sönmez 
ORDU 

İhsan Nuri Topkaya 
RİZE 

Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 

ANKARA 
Nerliman Elgin 
Halil1 İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 
Nejat Abdullah Resuloğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroglu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Tuııan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 

UŞAK 
Mümtaz Gülen 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Lutf udlah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çakan 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
t. Cenap Ege 
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BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Cahit Tutum 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

DİYARBAKIR 
Mafamud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozan soy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hılmü Nalbantoğlu 

ADANA 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karsh 

HATAY 
Mustafa Çelebi 
M. Murat Sökmenojlu 

İSTANBUL 
Yılmaz ihsan Hastürk 
Doğan Kasaroğiu 
Tülay öncıy 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Erdal İnönü 
Ahmet Süter 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Ümit Oanuyar 
Sümer Oral 
ismet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 

ORDU 
Bahriye Üçok 

(Çekinserler) 

ANKARA 
Fatma Rezan Şahinkaya 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 

ADANA 
Nurettin Yağanoğlu 

AFYON 
Nihat Türker 

ANKARA 
Mehmet Sezai Pekuslu 

(Geçersiz Oylar) 

GAZİANTEP 
Ünal Yaşar 

I Z M I R 

özdemıir Pehlvanoglu 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Igmet özarslan 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururd Baykal 
Necdet Calp 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Aydın Güven Gürkan 

(Oya Katılmayanlar) 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hüsamettin Cindoruk 
Fahrettin Uluç 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğhı 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Cemal özdeanir 

TRABZON 
Osman Bahadır 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

VAN , 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

ZONGULDAK 
Koksal Toptan 
Isa Vardal 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Ratot Ibrahimoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ah Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 
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DENİZLt 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

ERZİNCAN 
Yılldıran Alklbufat (B.) 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süfeymaın Koiyuniougii , 
Mustafa Rüştü Taşar 

GİRESUN 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 

İÇEL 
Ali îhısan Eliğin 
Edip özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL1 

îlmren Aykut 
Sa/b'it Baıtumlu 
Ömer Necaiti Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Leyla Yeiniay Köseoğlu 
Ferüdur* Şakir öğünç 

Günseli özkaya 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Duırean Ernıiılbaıyeır (İ.A.) 
Fikret Ertan 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Ab'dulhaltaı Araş (Bşk. V.) 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 
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KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Atilla Sın 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİNOP 
Halit Barış Can 
Özer; Gürbüz (Bşk. V.) 

; ) 

: I 

: ! 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Şevki Taştian 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Mustafa Demir 

TEKİRDAĞ 
Salih Akan 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kunt 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mehmet Topaç 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK! 
Engin Cansızoğlu 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yüceî 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL 

KAHRAM ANM A R A Ş 

TRABZON 
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Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük MUlet Meclisinin XVIII inci Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Kanun Teklifinin Tümüne Verilen Oylarm Sonucu: 

{Kanıınlaşımıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdı Özsoy 
Nihat Türker 
M, Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Vahit Halefoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 

Üye Sayısı : 400 

Oy Verenler : 338 

KaJbul Edenler : : 
Reddedenler : 

Çekinser r 
Geçersiz! Oylar : 

Oya Katılmayanlar : 

Açık Üyelikler : 

35 
97 ' 

11 

5 
57 

3 

(Kabul Edenler) 

Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AHİ Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
tsmail Dayı 
Fenni Islimyeü 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 

Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat ÖztekSn 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
tlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
Fahir Saburiiş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZÎNGAN 1—(l\xj.ı 1 ̂ lx_-uVl.^l 

Yıldırım Ak'bulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Hasan Celâl Güzel 
Süleyman Koyuncugil 
Mustafa Rüştü Taşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 
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HATAY 
Abdurrahman Demtirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
FaJttna Mihriban Erden 
MusftaJfa Kemal Toğaıy 
ibrahim Fevzi Yaman 

İÇSEL 
İbrahim Aydoğan 
Hükmet Biçentürfc 
Metanet Kocabaş 
Rüştü Kâzım Yüceden 

İSTANBUL1 

Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Afcyürek 
Yaşar Allbayrak 
İmren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayretltün Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
îsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh tüter 
Mehmet Kaıfkaslrgü 
Altan Kavak 
R. Ercüment Kbnukmao 
Turgut Özal 
ibrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

ÎZMÎR 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Onur 

Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 
SaJbri Araş 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
ibrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
ilhan Dinçel 
Metin Emiroğlü 
Ahmet îlhami Kösem 

Fahri Şahin' 
Talat Zengin 

(MANİSA 
Mekin Sarıoğluı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz i 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SÜRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Himi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargm 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Lu'tifullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çakan 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım îpek 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Nerlknan Elgin 
H. ibrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 
Nejat Abdullah Resuloğlu 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 

BALIKESİR 
Davult Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetıin 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil ibrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Nailin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Valv-M 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanhoğlu 
Feyzullah Yıldırır 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Mustafa Çelebi 
M. Murat Sökmenoğlu 

İÇEL 
Ali ihsan Elgin 
DUTOIUŞ Fikrî Sağlar 

İSTANBUL 
Ömer Necati Cengiz: 
Hüseyin Avni Güler 

Yılmaz ihsan Hastürk 
Doğan Kasaroğlu 
Günseli özkaya 
Arife Necla Tekinel 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Enniıfoayer 
Fikret Ertan 
Erdal inönü 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
ismet Turhangil 

MUÖLA 
Muzaffer ilhan 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Arif Toprak 

ORDU 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hüsamettin Cin doruk 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİNOP 
Halit Barış Can 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Paiaoğlu 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Enver Özcan 
Cemal Ozdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN • 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

ZONGULDAK 
KÖksal Toptan 
Isa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Çekinser) 

ANKARA 
Fatma Rezan Şahankaya 
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(Geçersiz Oylar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 

AMASYA A JjJ.T-l.X3UJ X JTX 

İsmet Özarslan 
ANKARA 

Eşref Akıncı 
Necdet Calp 

ANTALYA •i. M. A. ^ X £ m.M—t X £ X 

Ümit Halûk Bıayüken 
ARTVİN 

Nevzat Bıyıklı 
AYDIN 

t. Cenap Ege (Bşk. V.) 
Osman Esgin Tipi 

BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 

BURDUR 
Fethi Çeliktoa^ 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 

ADANA 
Nurettin Yağanoğlu 

•\ GAZİANTEP 
Ünal Yaşar 

İSTANBUL 
Leyla Yeınüay K'ööeoğlu 

İZMİR 
Özdemıir Peblivanoğlu 
Ahmet Süter 

(Oya Katılmayanlar) 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

HATAY 
Tevfik Bilal 

İÇEL 
Edip Özgenç 

İSTANBUL 
Sabit BaJtumlu 
Feridun Şalcir Öğünç 
Tülay Öney 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Muzaffer Yıldırım 

(Açık Ü. 

İSTANBUL 

KAHRAMAN? 

TRABZON 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Ab'dulhalim Araş (Bşk. V.) 
Salih Güngörmez 

KONYA 
Sabri Irmak 

Kemal Or 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Gürbüz Şakranlı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 

melikler) 

: 1 

./TARAŞ i V 

:• 1 ' 

RİİZB 
Fehmi Memişoğlu 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SİVAS 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Cahit Karakaş 

»*•«« 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

2 NOt BİRLEŞİM '(Olağanüstü) 

9 . 9 . 1987 Çarşamba 

Saat : 15.00 

H 
BAŞKANLIĞIN GONEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Niğde Milletvekili • Haydar Özalp ve 241 
arkadaşının, Seçimlerle İlgili İBazi Kanunlarda De
ğişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin 18 inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hak
kında Kanun Teklifini Görüşmek İçin Olağanüstü 
Toplantı Çağrı önergesi (4/345) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
. 7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 

)>0<i 





Dönem: 17 Yasama Yılı : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 619 

Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 7 Arkadaşının, Seçimlerle İl
gili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hak

kında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2 /479) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci 
Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ilişikte takdim kılınmıştır. 

Gereğini saygıyla arz ederiz. 

Haydar Özalp Pertev Aşçıoğlu 
ANAP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 

Niğde Zonguldak 

ibrahim Özdemir 
istanbul 

Mustafa Taşar 
Gaziantep 

Akgün Albayrak 
Adana 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Rüşt ü Kâzım Yücelen 
içel 

Reşit Ülker 
istanbul 

GENEL GEREKÇE 

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 3377 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesi ile, seçimlerin yeni
lenmesine Türkiye Büyük Mıillet Meclisti tarafından karar verilmesi halinde, Meclisçe, yenileme kararından iti
baren üç aydan az olmamak kaydıyla seçim tarihinin belirlenmesi hükmü getirilmiştir. Bu hükme göre, Mec
lisçe musal ölaralk 15 Eylül 1987 tarihinde alınacak seçimlerin yenilenmesi kararı karşısında seçim en erken 
15 Aralık 1987 tarihinde yapılabilecektir. Bu durumda, üç aylık süreden daha erken bir tarihte seçim yapıla
bilmesi için özel bir kanuna ihtiyaç bulunmaktadır. Belirtilen bu ihtiyacı gidermek amacı ile hazırlanan bu 
Teklifle, normal olarak 1988 yıllının Kasım ayında yapıilması gereken Milletvekili Genel Seçiminin daha önce
ki bir tarihte yapılması öngörülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddeyle seçimler için propagandanın başlangıç tarihinin oy verme gününden önceki onun
cu gün olduğu beflirtMmiş, böylece, 298 sayılı Kanunun 49 uncu maddesindeki. propaganda süresi kısaltılmış
tır. 

Madde 2. — Bu maddeyle, 298 sayılı Kanunun 52noi maddesinin son fıkrasında yer alan ve TRT haber 
bültenlerinde son onbeş gün içinde her gün siyasî partilerce yazılı odarak verilecek bildirilerin yayınlanacağına 
dair hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 3. — Yenileme kararını veren Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimin yapılacağı tarihli de belir
leyeceği düzenlenmiştir, 

Madde 4. — Altı milletvekili çıkaracak seçim çevrelerinde bölme işleminin bir eksiği ile yapılacağı hükme 
bağlanmıştır. 
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Madde 5. — Oy verme günü esas ahnarak seçimlerle ilgili kanunlarda belirtilen adaylığa müracaat tarihi, 
müracaatların incelenmesi, adaylığa karşı itiraz, itirazların karara bağlanması, siyasî partilerin yetkili organ
larınca belirlenen adayların Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi, adayların geçici ve kesin ilanı, aday olacak 
kamu görevlilerinin istifaları ve bu istifaların kabulü VJS. gibi çeşitli seçim işlemlerine dair sürelerin, icabın
da kısaltılmak suretiyle tespit ve ilanı yetkisinin Yüksek Seçim Kuruluna ait olduğu hükmü getirilmektedir. Böy
lece, Yüksök Seçim Kurulu seçimin bu kanunla belirlenen tarihte yapılabilmesi için diğer kanunlardaki süre
leri kısaltmak suretiyle gerekli seçim hazırlıklarını yapabilecektir. 

Madde 6. — 6 Eylül 1987 tarihinde yapılan halkoylaması için düzenlenen seçmen kütükleri ile sandık seç
men listelerinin bu seçimde de kullanılacağı belirtilmektedir. Ancak, halkoylaması için düzenlenen kütüklerle 
listelere, kanunî bir engelleri olmadığı halde çeşitli sebeplerle yazılamamış olanların kaydedilebilmelerini te
min için, yeniden askıya çıkarmak ve yeniden itiraz hakkı tanımak suretiyle gerekli tedbirleri almaya Yüksek 
Seçim Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Madde 1. — Bu seçimde, siyasî partilerin adaylarını belirlemeleri için önseçim yapılmayacağı, adayların si
yasî partilerin tüzüklerindeki hükümlere veya merkez karar organlarınca 'belirlenecek usullere göre tespit edi
leceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 8. — Bu maddeyle, bu seçimlerde, seçmenin 'tercih oyu kullanabileceğine dair hükümlerin uygulan
mayacağı, oyların sadece tercih edilen siyasî parti veya varsa bağımsız adaya ait özel daire içine (Evet) mü-
hürü basılmak suretiyle kullanılabileceği hükmü getirilmektedir. Birleşik oy pusulalarının hazırlanması ve ba
sımı için gerekli sürenin kısalığı dikkate alınarak bu seçimde tercih işareti kullanılmasından vazgeçilmelktedir. 

Madde 9. — Genel seçim için öngörülen tarih dikkate alınarak, gümrük kapılarında yetmişbeş gün önce
den başlayacak oy vermenin bu seçimde otuz gün önceden başlaması hükmü getirilmektedir. 

Madde 10. — Çeşitli özel kanunlarda ve Anayasada kamu görevlilerinin siyasî partilere girmeleri yasak
lanmıştır. Bunların seçimlerde siyasî partilerden aday olabilmeleri Anayasanın 76 acı maddesinde de göste
rildiği üzere istifa etmelerine bağlıdır. Bu durum karşısında foazı kamu görevlilerinin seçimi kazanamamak ih
timalini göze alamadıkları bilinmektedir. Siyasî partilerin aday göstermede da'ba geniş bir seçme imkânına 
kavuşması, aday olmayı düşünen kamu görevlilerinin de seçilemedikleri takdirde eski görevlerine veya eşdeğer 
bir göreve dönmelerini sağlamak amacıyla bu hüküm getirilmiştir. 

Madde 11. — 3391, 3392, 3398 ve 3399 sayılı kanunlarla yeni ilçeler kurulması kabul edilmiş bulunmak
tadır. Bu durumda, yeni ilçelerde adliye teşkilatı, dolayısıyla da ilçe seçim kurullarının teşkil edilmesi gerek
mektedir. Bu husustaki hazırlıkların uzun zaman alacağı dikkate alınarak bu seçimde, sözkonusu kanunlarla ku
rulan ilçelerin seçim çevrelerinin tespitinde dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. 

Madde 12. — Bu maddede, seçim için Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı olan paranın karşılanması mak
sadıyla ödenek aktarılması öngörülmektedir. 

Madde 13. — Bu maddede, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 1987 yılına ait aylık ve yollukları
nın eksiksiz ve bu üyelerden bu seçimde tekrar millet vekili seçilemeyenlerden, daha önce ödenen aylık ve yol
lukların geri alınmayacağı hükmü getirilmiştir. 

Madde 14. — Bu maddede, Türkiye Büyük Millet Meclisi XVIII nci dönem Milletvekili seçimiyle ilgili 
özel bir kanun olan bu kanuna aykırı olmayan, seçimlerle ilgili diğer kanunlardaki hükümlerin de uygulana
cağı hükmüne yer verilmek suretiyle tatbikatta aksaklıkların ortaya çıkması önlenmektedir. 

Madde 15. — Bu madde ile .Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci dönem milletvekilliği genel se
çiminin tarihi daha önceki bir tarihe alınmaktadır. 

Madde 16. — Yürürlükle ilgilidir. 

Madde 17. — Yürütme ile ilgilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 619) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 2/479 9.9.1987 
Karar No. : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 9.9.1987 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 7 arka
daşının Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi Hakkında Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru
lunun 9.9.1987 tarihli 2 nci Birleşiminde alınan kara* gereğince, Komisyonumuzun aynı gün yapılan toplan
tısında teklif sahipleri ve Adalet Bakanının da katılmacıyla incelenmişti^ 

198S yılının Kasım ayında yapılması gereken milletvekili genel seçiminin da'ha önceki bir tarihte yapıl
masını ve 'bu nedenle 298 saydı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2839 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını öngören teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca 
olumlu 'bulunmuş, tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerinin görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
298 sayılı Kanunun 182 noi maddesini değiştiren, bir madde 3 üncü madde olarak teklife eklenmiş, böy

lece, yapılan hizmetin nitel'iği göz önüne alınarak Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere 
ödenecek ücretlerin tespiti Yüksek Seçim Kuruluna bırakılmakta ve 'Bakanlar Kuruluna da artırma yetkisi 
tanınmaktadır., 

Teklifin 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak, 
Teklifin 4 üncü maddesi 5 İnci madde olarak, aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 5 inci maddesi 6 nci madde olarak ve madde metninden ( . . . . seçim döneminin başlangıç tarihini 
) ibaresinin çıkartılmasıyla kabul edilmiştir. 

Teklifin 6 nci maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 7 nci maddesi, bu seçimlerde ön seçim yapılmasını öngörmemektedir. Bu durum karşısında aday

lar merkez karar organlarınca veya tüzüklerinde gösterilen 'bir başka usulle tespit edilebilecektir. Ancak tüzük 
lerinde ön seçimden başka bir usul getirmemiş olan siyasî partiler adaylarını merkez karar organlarınca be
lirlenecek usullere göre ve seçim kurullarının denetim ve yönetimine tabi olmaksızın tespit etme imkânını 
sağlayacak değişiklik yapılarak, teklifin 7 nci maddesi 8 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Teklifin 8 inci maddesi 9 uncu madde olarak ve maddeye oylamanın usulünü belirleyen üç fıkranın ek
lenmesiyle kabul edilmiştir. 

Teklifin 9 uncu maddesi 10 uncu madde olarak ve 30 günlük sürenin 15 güne indirilmesiyle kabul edil
miştir. 

Teklifin 10 uncu maddesi 11 inci madde olarak ve ileride uygulamada ihtilaflara meydan vermemek için 
madde metnindeki «.... ve atamaya yetkili en yüksek amirin onayı ile ...» ibaresini metinden çıkartılmasıyla 
kabul edilmiştir. 

Teklifin 11 inci maddesi 12 nci madde, 12 nci maddesi 13 üncü madde, 13 üncü maddesi 14 üncü madde, 
14 üncü maddesi 15 inoi madde olarak kabul edilmiştir. 

Teklife, XVIII inci dönem milletvekili seçimine hukukî veya fiilî mazereti olmaksızın katılmayanlara mü
eyyide getiren bir madde 16 nci madde olarak eklenmiştir. 

Teklife, Yüksek Seçim Kuruluna, il seçim kurulları vasıtasıyla oy pusulalarını bastırma ve ihtiyaca uygun 
adetlerde paketleme yetkisi veren bir madde 17 nci madde olarak eklenmiştir. 
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Teklife, siyasî partilerin seçime katılabilmeleri içlin mevcat mevzuatımıza göre halen il, ilçe ve beldelerde 
üçte iki oranında teşkilatlanma gerektiğinden XVIII inci dönem milletvekili genel seçimi için yarı oranda 
teşkilatlanmayı yeterli gören bir madde 18 inci madde olarak eklenmiştir. 

Teklifin 15 inci maddesi 19 uncu madde olarak, 16 ncı maddesi 20 nci madde olarak, 17 nci maddesi 21 
inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, İçtüzüğün 53 üncü maddesine göre Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Kâtip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
İhsan Tombus 

Çorum 

Üye 
Sabahattin Araş 

Erzurum 

Üye 
Cevdet Karslı 

Giresun 
(Tümüne karşıyım) 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 
(Tümüne karşıyım) 

Baş'kanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Halil İbrahim Şahin 

Denizli 
(Tümüne karşıyım) 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Edip Özgenç 

îçe* 
(Tümüne karşıyım) 

Üye 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

Sivas 
(Tümüne karşıyım) 

Üye 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
{Tümüne muhalifim) 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Ünal Yasar 
Gaziantep 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 
(Tümüne karşıyım) 

Üye 
Ahmet T. Soğancıoğlu 

Sivas 
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NİĞDE MİLLETVEKİLİ HAYDAR ÖZALP 
VE 7 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Propaganda oy verme .gününden önceki onuncu 
günün sabahında başlar ve oy verme gününden ön
ceki günün saat 18.00'inde sona erer.» 

MADDE 2. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
52 nci maddesinin 3377 sayılı Kanunla değişik son 
fıkrası hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Yenileme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından verilmişse Meclis seçimin yapılacağı tari
hi de belirler. Yenileme kararının Cumhurbaşkanınca 
verilmesi halinde, bu kararın verildiği günden sonra 
gelen doksanıncı günü takip ©den ilk Pazar günü oy 
verilir.» 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 

Hakkında Kanun Teklifi 

'MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen, kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
değişik 182 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Ödenecek ücretler 

Madde 182. — Seçim kurulları başkan ve üye
leri ile 'bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve 
bu işlerde mesai saatleri içimde veya dışında çakıştı
rılacak memur ve hizmetlilere, siyasî parti temsil
ciler ;ne ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödene
cek gündelikler, gündelik miktarı 15 000 lirayı geç
memek üzere, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 
15 000 liralık azamî gündelik miktarını üç katına 
kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu öde
meler herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 

Bulundukları yerin haricinde bir mahalle gönde
rileceklerin yol masrafları Oarcırıalh Kanunu hüküm
lerine göre verilir. 

MADDE 4. — Teklifim 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca 4 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Milet Meclisi (S. Sayısı: 619) 



— 6 — 

(Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 7 Arkadaşının 
Teklifi) 

MADDE 4. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşa
ğıdaki cümle eklenmiştir. 

«Altı milletvekili.çıkaracak seçim çevrelerinde böl
me işlemi bir eksiği ile yapılır.» 

MADDE 5. — XVIII inci dönem milletvekili ge
ne1! seçiminde; seçim döneminin başlangıç tarihini, 
aday olabilmek için kamu görevlilerinin istifaları ve 
bu istifaların kabulü ile ilgili süreleri ve kanunlardaki 
seçimlerle ilgili diğer süreler, oy verme gününü esas 
alarak, icabında kısaltmak suretiyle tespit ve ilana Yük
sek Seçim Kurulu yetkilidir. 

MADDE 6.-6 Eylül 1987 tarihinde yapılan halk
oylaması için düzenlenen seçmen kütükleri ve sandık 
seçmen listeleri XVIII inci dönem milletvekili genel 
seçiminde de kullanılır. Ancak, 'bu kütüklere • ve lis
telere, kanunî bir engeli bulunmadığı halde herhangi 
bir sebeple yazılamamış olanların, yeniden askıya çı
karılmak suretiyle yazılmalarını temin için gerekli 
tedbirleri almaya Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. 

MADDE 7. — XVIII inci dönem milletvekili ge
nel seçimi adaylığı için ön seçim yapılmaz. Adaylar, 
siyasî partilerin tüzüklerindeki hükümlere veya mer
kez karar organlarınca belirlenecek usullere göre tes
pit edilir. 

MADDE 8. — XVIII inci dönem milletvekili ge
nel seçiminde seçmenler (Evet) mühürünü sadece ter
cih ettikleri siyasî partiye veya varsa sadece bağımsız 
adaya ait özel daire içine 'basmak suretiyle oylarını 
kullanırlar. Adaylar için tercih işareti kullanılmaz. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Teklifin 4 üncü maddesi komisyo
numuzca 5 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — XVIII inci Dönem Milletvekili ge
nel seçiminde; aday olabilmek için kamu görevlileri
nin istifaları ve bu istifaların kabulü ile ilgili süreleri 
ve kanunlardaki seçimlerle ilgili diğer süreleri, oy ver
me gününü esas alarak icabında kısaltmak suretiyle 
tespit ve ilana Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. 

MADDE 7. — Teklifin 6 ncı maddesi komisyonu
muzca 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — XVIII inci Dönem Milletvekili Ge
nel Seçimi adaylığı için 2820 sayılı Kanunun, bütün 
üyelerin katılmasıyla öngördüğü ön seçim yapılmaz. 

Adaylar, siyasî partilerin tüzüklerindeki hükümle
re veya merkez karar organlarınca belirlenecek usul
lere göre ve seçim kurullarının denetim ve yönetimi
ne tabi olmaksızın tespit edilir. 

MADDE 9. — XVIII inci Dönem Milletvekili Ge
nel Seçiminde seçmenler (Evet) mühürünü sadece ter
cih ettikleri siyasî partiye veya varsa sadece bağım
sız adaya ait özel daire içine basmak suretiyle oyla
rını kullanırlar. Adaylar için tercih işareti kullanıl
maz. 

«XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 
Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan özel imal 
edilmiş kâğıtlara basılı birleşik oy pusulalarında; sa
dece seçime katılan siyasî partilerin özel işaretleri, kı
saltılmış isimleri ve tam yazı halinde adları ile her si
yasî parti için ayrılan bölümün altında çapı 2 cm. olan 
boş bir daire bulunur. 

Seçime katılan siyasî parti adayları ile bağımsız 
adayları gösteren bir liste her sandık mahallinde seç
menlerin görebileceği bir yere asılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 619) 
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(Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 7 Arkadaşının 
Teklifi) 

MADDE 9. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
94 üncü maddesinin (II) numaralı fıkrasında, seçim
lerin yapılacağı günün yetmişbeş gün öncesinden iti
baren gümrük kapılarında oy kullanacaklarla ilgili 
hükümler, XVIII inci dönem milletvekili genel seçi
minde otuz gün öncesinden itibaren uygulanır. 

-MADDE 10. — Subaylar, astsubaylar, hâkimler 
ve savcılar ile Yüksek Yargı Organları mensupları 
hariç olmak üzere; XVIII inci dönem milletvekili ge
nel seçiminde milletvekili adayı olan Devlet memur
ları ve diğer kamu görevlileri, seçimi kaybetmeleri ha
linde, Yüksök Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının 
ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kay
dıyla ve atamaya yetkili en yüksek âmirin onayı ile 
eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecele
rindeki başka bir göreve dönebilirler. 

MADDE 11. — 18.6.1987 tarih ve 3391, 19.6.1987 
tarih ve 3392, 20.6.1987 tarih ve 3398, 20.6.1987 tarih 
ve 3399 sayılı Kanunlarla kurulan ilçeler, XVIII inci 
dönem milletvekili genel seçiminde seçim çevrelerinin 
tespitinde dikkate alınmaz. 

MADDE 12. — XVIII inci dönem milletvekili ge
nel seçimi sebebiyle kanunların gerekli kıldığı gider
leri karşılamak üzere yeterli ödenek, ilgili kuruluş büt
çelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca aktarılır. 

MADDE 13. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin 1987 yılma ait aylık ve yollukları eksiksiz ola
rak ödenir. Bu üyelerden XVIII inci dönem milletve
kili genel seçiminde yeniden milletvekili seçilemeyen
lerden geri alma işlemi uygulanmaz. 

MADDE 14. — XVIII inci dönem milletvekili ge
nel seçiminde, seçimlerle ilgili kanunların bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bağımsız adaylar oy pusulalarını Yüksek Seçim 
Kurulunun tayin edeceği ebat, şekil ve miktarda ken
dileri bastırarak ilan edilen süre içerisinde il seçim 
kurullarına teslim ederler». 

MADDE 10. — 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
94 üncü maddesinin (II) numaralı fıkrasında, seçim
lerin yapılacağı günün yetmişbeş gün öncesinden iti
baren gümrük kapılarında oy kullanacaklarla ilgili hü
kümler, XVIII inci dönem milletvekili genel seçimin
de onbeş gün öncesinden itibaren uygulanır. 

MADDE 11. — Subaylar, astsubaylar, hâkimler 
ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları ha
riç olmak üzere; XVIII inci dönem milletvekili genel 
seçiminde milletvekili adayı olan Devlet memurları 
ve diğer kamu görevlileri, seçimi kaybetmeleri halin
de, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanı
nı takipeden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla 
eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecele
rindeki başka bir göreve dönebilirler. 

MADDE 12. — Teklifin 11 inci maddesi komisyo
numuzca 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Teklifin 12 nci maddesi komis
yonumuzca 13 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Teklifin 13 üncü maddesi komis
yonumuzca 14 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — Teklifin 14 üncü maddesi komis
yonumuzca 15 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 16. — Seçmen kütüğünde ve sandık lis
tesinde kayıtlı olan ve oy kullanma yeterliği bulun
duğu halde XVIII inci dönem milletvekili genel seçimi
ne hukukî veya fiilî mazeretleri olmaksızın katılma
yanlar ilçe Seçim Kurulu Başkam tarafından 12.500.— 
lira para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak; oy verme 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 619) 
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(Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 7 Arkadaşının 
Teklifi) 

MADDE 15. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
XVIII inci dönem milletvekili seçimi için oy verme 
günü 1 Kasım 1987 Pazar günüdür. 

MADDE 16. 
rürlüğe girer. 

MADDE 17. 
Kurulu yürütür. 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

gününden itibaren üç ay içinde hukukî veya fiilî ma
zeretini bildiren ve mazereti İlçe Seçim Kurulu Baş
kanınca geçerli görülenlerden bu para tahsil edilmez. 
İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen para cezası ile 
ilgili kararlar kesindir. 

MADDE 17. — Yüksek Seçim Kurulu, XVIII inci 
dönem milletvekili genel seçiminde kullanılacak oy 
pusulalarını, gerektiğinde uygun göreceği îl Seçim Ku
rulları vasıtasıyla bastırmaya ve sandık kurullarına 
gönderilecek oy pusulalarının, ihtiyacı dikkate alarak 
uygun göreceği adetlerle paketlenmesine karar verme
ye yetkilidir. 

MADDE 18. — XVIII imci dönem milletvekili ge
nel seçimine siyasî partilerin katılabilmesi; için, il sı
nırları içindeki ilçelerin eri az yarısında ve illerin 
de en az yarısında teşkilat kurmuş ve büyük kong
resini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grubunun bulunması şarttır. 

MADDE 19. — Teklifin 15 inci maddesi Ko
misyonumuzca 19 uncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20. — Teklifin 16 ncı maddesi Komis
yonumuzca 20 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 21. — Teklifin 17 nci maddesi Komis
yonumuzca 21 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Milet Meclisi (S. Sayısı: 619) 


