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İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK 
ÖZETİ 

ü. — GELEN KÂĞITLAR 
IH. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 
A) öneriler 
a) Siyasî Parti Grubu Öneri

leri 
1. — Gündemde yer alan 28, 

32, 31 ve 24 sıra sayılı kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşülme gün ve 
saatlerine ilişkin Anavatan Parti
si Grubu önerisi. 

V. — KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE KOMİSYON
LARDAN GELEN DİĞER İŞ
LER 

1. — Sivas Milletvekili Müker-
rem Taşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hü-

Sayfa Sayfa 
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hak-

496 kında Kanunun, 2820 sayılı Siyasî 
497 Partiler Kanununun ve 2972 sayılı 
498 Mahallî İdareler ile Mahalle Muh

tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Se-
499 çimi Hakkında Kanunun Bazı 
499 Maddelerinin Değiştirilmesine Da

ir Kanun Teklifi ve Anayasa ve 
499 İçişleri komisyonları raporları 

(2/31) :(S. Sayısı : 28) 500:563, 568:569, 
592:597 

2. — İstanbul Milletvekili Av-
ni Akyol'un, 2547 Sayılı Yüksek -

499 öğretim Kanununun Geçici 8 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ile Gümüş
hane Milletvekili Ülkü Güney ve 

500 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun Geçici 8 
inci] Maddesüne Bir Fıkra Eklen
mesine Dair Kanım Teklifi ve 



T. B. M. M. B: 44 31 . 3 . 1988 0 : 1 

Sayfa 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
{2/32, 2/1) (S. Sayısı : 32) 563:568, 

569:577 
3. — Gaziantep Milletvekili 

Mehmet Akdemir ve 8 Arkadaşı
nın, 4.11.1988 Tarih ve 2547 Sa
yılı Yükseköğretim Kanunu ile 
17.11.1983 Tarih ve 2955 Sayılı 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması 

Shyftı 
Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/7) 
(S, Sayısı : 31) 578:579 

4. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanununa Bir Ek Madde İlave 
Edilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Millî Savunma ve Adalet 
komisyonları raporları (1/401) 
(S, Sayısı: 24) 579:591 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMİM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz, 
Amman'da yapılan Mam Konferansı 
17 nci Dışişleri Bakanları Toplantısında 
ele alınan konulara ilişkin gündem dışı 
bir konuşma yaptı; Diyarbakır Millet
vekili Hikmet Çetin, Konya Milletvekili 
Vefa Tanır ve Bitlis Milletvekili Kâm-
ran İnan da, aynı konuda grupları adı
na görüşlerini açıkladılar. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, 29 teröristin Metris As
kerî Ceza ve Tutukevinden firarına iliş
kin gündem dışı konuşmasına, 

Millî Savunma Bakanı Ercan Vu-
rallhan^ 

Kars Milletvekilli Malhmut Alınak'ın, 
Kars'ın sosyal ve ekonomik sorunlarıy
la, güvenlik kuvvetlerinin davranışlarına, 

Mardin Milletvekili Nurettin Yıl
mamın, Mehmet Emin Coşkun isimli bir 
vatandaşın şüpheli ölümüne, 

İlişkin konuşmallarınia da; 
İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli, 
Cevap verdiler. 

Federal Almanya'ya gidecek olan 
Kültür ve Turizm Bakanı Mustafa Tınaz 
Titiz'in dönüşüne kaldar Kültür ve Tu
rizm Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın, 

Hin'distan'a gidecek olan Bayındırlık 
ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın 
dönüşüne kadar Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı 
Mustafa Tınaz Titiz'in, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumıhurlbaşkanlığı tezkere
leri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Başbakan Turgut Özal'ın, Irak'a ya
pacağı resmî ziyarete, ekli listede aidlları 
yazılı parlamenterlerin katılmalarının uy
gun görüldüğüne ilişkin Başbakanlik tez
keresi ve eki liste kalbül edildi. 

Sivas Milletvekili Mükerrem Taşçı-
oğlu ve 3 Arkadaşının 298 Sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanunun, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun ve 2972 Sa
yılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 
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(2/31) (S. Sayısı: 28) tüm üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak, maddelere ge
çilmesi kalbul edildi. 

Tasarı 
1. — 5682 Sayılı Pasaport Kanunu

nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna îki Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı (1/416) (İçişleri Komis
yonuna) '(Başkanlığa geliş tarihi : 
29.3.1988) 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili Mehmet Ke

çeciler ve 3 Arkadaşının; 657 Sayılı Dev
let Memurları Kanununun Değişik 36 
ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
ve 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 39 uncu Maddesine Bir Hüküm 
ilavesine Dair Kanun Teklifi (2/50) (İçiş
leri; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 29.3.1988) 

31.3.1988 Perşemoe günü saat 15.00' 
te toplanmak üzere, birleşime saat 18.47' 
de son verildi. 

nuınıuna 2098 Sayılı Kanunla Etkilenen Ek 
1 inci Maddesine Bir Bent Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi (2/52) (Sağlık ve Sos
yal îşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 29.3.1988) 

4. — Malatya Milletvekili İbrahim Ak-
soy ve 20 Arkadaşının; 2429 Sayılı Ulu
sal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki 
Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendine 
Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tekli
fi (2/53) (İçişleri Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 30.3.1988) 

5. — Malatya Milletvekili İbrahim Ak-
soy ve 21 Arkadaşının; 23 Nisan Çocuk 
Şenliklerinin 10 uncu Yıldönümü Müna
sebetiyle Bazı Suç ve Cezelarm Affına 
Dair Kanun Teklifi (2/54) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.3.1988) 

6. — İçel Milletvekili M. îstemühan 
Talay ve 42 Arkadaşının; 211 »Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 
35 indi Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/55) (Millî Savun
ma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hli : 3Q.3.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun; Seçimlerle îlgilii Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin XVIII ineli 
Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hak
kında Kanunun 15 inci Maddjesinde ön
görülen Cezanın Affına Dair Kanun Tek
lifi (2/51) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 29.3.1988) 

3< — Zonguldak Milletvekili Şinasi Al-
tmer'in; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka-

Başkan 
Başkanvekili 
îlyas Aktaş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Samsun Kastamonu 

Mehmet Akarca Nurhan Tekinel 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

31 .3 .1988 Perşembe 

- 4 9 7 — 
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hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/116)'(Başkanlığa geliş tarihi : 30.3.1988) 

2. — İzmir Milletvekilli Mehmet Turan 
Bayazıt'ın, Kınık - Örtülü Köyünde uygu
lanan amenajman planının arıcılığı olum
suz yönde etkilediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/117) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 30.3.1988) 

"•»«««•«•i 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır.. Salonda bulunan 
sayın üyelerin, mevcudiyetleri ni yüksek 
sesle bildirmelerini rica ediyorum. 

'(Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Er-
çetin'e kadar yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçiyoruz. 
MEHMET ABDURREZAK CEY

LAN (Siirt) — Gündem dışı söz talepleri 
var Sayın Başkan. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, gündem dışı söz talepleri var. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, «Gündeme 
geçiyoruz» dedim. Daha önce, her ne ka
dar gündem dışı söz vermeyi vaat ettiy-

3. — İzmir Milletvekilli Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Bağarası Köyündeki 
tarlaların yeterince sulanamadığı iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/118) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 30.3.1988) 

4. — Bingöl Milletvekili Haydar Bay-
laz'ın, Bingöl İlindeki vatandaşların so
runlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/119) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.3.1988) 

M M M * 

sök de, bu arada Anavatan Partisinin bir 
Önergesi vardır; çalışmaların gece yarı
sından sonra da devamı istenilmektedir. 
Zamanın azlığı karşısında, arkadaşları
mızın, bu görüşmelerini bundan sonraki 
oturumlarda yapmalarını rica ederiz. 

Gündeme geçtik. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOÖ-. 

'LU (Hatay) — Sayın Başkan, ANAP 
Grubu mu hâkim Meclise? 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geç
tik. Bunun takdiri - eldeki programa gö
re - Başkanlığa verilmiştir, zatı âliniz bu
nu biliyorsunuz. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sayın Başkan, gündem 
dışı söz verimek durumundasınız, 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başfcanvekii E. Yıldıran Avcı 

KÂTİP ÜYELER : Mümtaz özkök (Sakarya), Metanet Akarca (Ssurasun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

— 498 — 
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BAŞKAN — Sayın Ceylan, zatı âli
niz, dün kâfi derecede 'konuştu. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, denetim yaptırmıyorsunuz, gün
dem dışı da söz vermiyorsunuz; o zaman 
'bizim burada ne işimiz var? 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) ÖNERİLER 

a) Siyasî Parti Grubu Önerileri 

1. — Gündemde yer alan 28, 32, 31 
ve 24 sıra sayılı kanun tasarı ve teklifleri
nin görüşülme gün ve saatlerine ilişkin 
Anavatan Partisi Grubu önerisi. 

BAŞKAN — Anavatan Fantisi Gru
bunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son 
fıkrasına göre verilmiş bir önerisi vardır; 
okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Mecliisi 
Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 31.3.1988 Per
şembe günü yapılan toplantısında siyasî 
parti grupları arasında oybirliği sağlana
madığından; Grubumuzun aşağıdaki öne
rilerinin İçtüzüğün 19 uncu maddesinin 
son fıkrası uyarınca Genel Kurulun ona
yına sunulmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Haydar Özalp 
Niğde Milletvekili 
Grup Baskanvekili 

31 . 3 . 1988 ' O : 1 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Takdir hakkınızı kötüye kullanıyorsa
nız, bunu söylemek bizim hakkımız. Tak
dir hakkınızı kötüye kullanmak size ya
kışmıyor. 

BAŞKAN — Bitti mi efendim? 

KURULA SUNUŞLARI 

Öneri : 
Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif

leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler» kısmının 11 inci sırasında bulunan 32 
Gıra Sayılı Kanun Teklifinin gündemin 
2 nci sırasına, 10 uncu sırasında bulunan 
31 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin gündemin 
3 üncü sırasına, 4 üncü sırasında bulunan 
24 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının günde
min 4 üncü sırasına alınması ve diğer ta
sarı ve tekliflerin sırasının buna göre te
selsül ettirilmesi; görüşmelerine 'başlanıl
mış olan 28 Sıra Sayılı Kanun Teklifi ile 
gündemin 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü sıraları
na alınan tasarı ve tekliflerin bitimline ka
dar çalışma süresinin uzatılması ve gerek
tiğinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara 
devam oturtması; bu teklif ve taşanların 
'bitirilmesinin sağlanması amacıyla, 
1.4.1988 Cuma günü de Genel Kurulun 
çalışma sürelerine bağlı kalmadan top
lanması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunan öneriyi oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... öneri kabul edilmiştir. 

Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif te
riyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» 
kısmına geçiyoruz. 

— 399 — 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

/. — Sivas Milletvekili Mükerrem 
Taşçioğlu ve 3 Arkadaşının, 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun, 2820 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun ve 2972 
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Anayasa ve İçişleri komisyonları rapor-
larv(2l31)(S.Saym:28) (1) 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Mü
kerrem Taşçioğlu ve 3 Arkadaşının, 298 
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 
2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun ve 
2972 Sayılı Mahallî İdareler -ile Mahalle 
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ' Dair Kanun Teklifinin 
görüşülmesine kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

Komisyon?. Burada. 

Hükümet?. Burada. 

Komisyon ve Hükümet yerindedir. 

Dünkü birleşimde, teklifin tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanmış, madde
lerine geçilmiş kabul edilmişti. 

Şimdi, 1 inci maddeyi okutuyorum : 

(1) 28 S. Sayılı Basmayan, 30.3.1988 
tarihli 43 üncü Birleşim Tutanağına ekli
dir, 

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanu
nun» 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyet
leri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 26.4.1961 Tarih ve 
298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
14 üncü maddesinin 1 inci, 4 üncü ve 
11 inci bentleri aşağıdaki şekilde yeni
den düzenlenmiştir. 

«1. Seçimlerde, içine oy pusulası ko
nulacak olan zarfların, icabında her se
çim için başka başka renk ve ölçüde ol
mak ve gerek piyasada, gerek Devlet 
Malzeme Ofisince imal edilen veya etti
rilen veya depolarında bulunan zarfların 
renklerinden ve ölçülerinden farklı ve 
kâğıdında «Türkiye Cumhuriyeti Yük
sek Secini Kurulu» filigranı bulunmak 
üzere, yeteri kadar özel zarf imal ettir
mek ve bu imalatı, kâğıt hamurundan baş
layarak zarfın, imaline ve teslim alın
masına kadar olan safhalarım; yapıla
cak işin hacmi, süresi ve niteliği dikkate 
alınarak 'belirleyeceği kendi üye veya 
üyelerinin veya imal ve teslim yerinde 
yetki vereceği ilçe seçim kurulu başka
nının, il seçim kurulu başkanı ya da üye
si hâkim veya hâkimlerinin devamlı gö
zetim ve denetimi altında yaptırmak ve 
bu zarfları il seçim kurullarına, her ilin 

- 500 — 
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ihtiyacına yetecek sayıda, alındı belgeleri 
karşılığında göndermek», 

«4, Tüzüklerine göre ilk genel kong
resini yapmış olup, illerin en az yarı
sında ve en az altı ay evvel ıil ve ilçe 
teşkilatını kurmuş bulunan siyasî parti
lerin adlarını, ilçe seçim kurullarının ye
niden kurulması için öngörülen ayların 
ikinci haftasında tespit ve ilan etmek», 

«11. Siyasî partilerin milletvekili ge
nel ve ara seçimlerine ve belediye baş
kanlığı ile 'belediye meclisi, di genel mec
lisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine 
katılabilmeleri için illerin en az yarısın
da, oy verme gününden en az altı ay ev
vel teşkilat kurmuş ve büyük kongreleri
ni yapmış olmaları veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde gruplarının bulunması 
şarttır. 

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi 
dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birin
de teşkilat kurmayı gerektirir. Bu esas
lar dairesinde seçime katılabilecek siya
sî partileri tespit ve seçimin başlangıç 
tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi 
halinde yenileme kararının ilanından son
raki beş gün içinde ilan etmek.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Var efendim. Sosyaldemökrat Halkçı 
Parti Grubu adına, Sayın Hilmi Ziya 
Postacı konuşacaklar. 

BAŞKAN — SHP Grubu adına Sa
yın Postacı; buyurun. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HİLMİ 
ZİYA POSTACI (Aydın) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; yine, ça
lışma süresinin aniden uzatılmasıyla, bu 
kanun teklifi üzerindeki çalışmaların ge
ce yarılarına sarkacağı ve yanlışlıklarla 
dolu olacağı şimdiden belli; ama daha 

— 501 

31 . 3 . 1988 0 : 1 

önceki yanlışlıklarının değiştirilmesi ge
reken seçimlerle ilgili bu kanun teklifin
deki ilk değişiklikle ilgili Sosyaldemök
rat Halkçı Partimizin görüşlerini sizlere 
sunmak istiyorum. 

Sayın üyeler, ben bu kürsüye hier çı
kışlımda, «Gelin, yanlışlıkları birlikte dü
zeltelim» şeklindeki sözlerimi sık .silk 
yineliyorum, ama bu kadar İsrarlı tutu
mumuza rağmen sizlerden buna uygun 
ve bu isteğimize denk düşen bir yakın
laşma görememenin de üzüntüsünü çeki
yorum. 

Şimdi, seçim kanunları ve siyasî par
tiler kanunları gibi çeşitli kanunların 
bir kitapçık halinde toplanmış metni
ni ele aldığımızda, Seçim Kanununun 
birçok kereler değişikliğe uğradığını ve 
özellikle bazı maddelerinin sık sık deği
şikliğe uğradığım görüyoruz. 

Sayın üyeler, yapılacak değişiklikleri 
görüşülmekte olan 298 sayılı Kanunun 
ilk kabul tarihi 26.4.196 l'dir, Bu kanu
nu açın, tek tek sayfalarını inceleyin; 
o tarihten 1979 senesine gelinceye kadar 
bir değişiklik göstermiyor. Çünkü, o ya
sa, birtakım ortak görüşler ele alına
rak hazırlanmış, bir yasaydı ve partiler, 
bu yasanın güvencesi altında seçimlere 
giriyorlardı. Bu yasada ilk değişikliğin 
yapıldığı 1979'dan 1983'e gelinceye ka
dar da başka bir değişikliğe rastlama
nın imkânı yok; ama, 1983 yılıyla bir
likte Seçim Yasasında bazı maddeler sık 
sık değiştirilmeye ve her değişikliğin ar
kasından, ya iptal, edildiği, ya da gön
lünüze göre olmadığı için, daha iyisinin 
bulunabilmesi çalışmalarına girilmiştir.; 
Bakınız; 28.3.1986'da 3270 sayılı Yasay
la aynı maddeler değiştirilmiş. Sonra, 
19.2.1987'de yine aynı maddelerle ilgili 
bir değişiklik getirmişsiniz. O yetmemiş, 
21.5.1987'de bir değişiklik getirmişsiniz. 
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O da olmamış, 28.5.1987'de yine bir deği
şiklik var. 

Şimdi, bu nedir? 'Bizim buradan an
layabildiğimiz olay şudur: «Biz her se
çime, kendi iktidarımızı, Ikjendi seçimimi
zi garantiye alacak özel şartlarla girmek 
isteriz. Bu özel şartları sağlamak için de, 
'bugün Parlamentodaki sayısal çoğunlu
ğumuza güvenir, sizlerden hiçbir mutaba
kat beklemeden istediğimiz değişikliği 
yaparız» diyorsunuz, İşte, yanlış da bu
radadır sayın arkadaşlarım. Eğer bir ik
tidar, iktidarımın devamını, partilerin se
çim yasaısa ile ilgili değişikliklerine bağ
larsa ve bundan medet umarsa, bu işin 
sonunda, inanın, hepimiz zarara uğra
rız; ama en büyük zararı iktidar par
tisi görecektir. Ben, siz sayın milletve'-
fcillerinden ıbu konuda bir kere daha vfc 
çok dikkatle düşünmenizi istiyorum. Ar
kadaşlarım, niçin istiyorum? Şimdi gö
rüşeceğimiz 1 inci madde, daha önce bu 
Mecliste, yine tartışmalarla, Siyasî Par
tiler ve Seçim Kanunlarına konmuş; 
Anayasa (Mahkemesi iptal etmiş. Dün, 
sözcü arkadaşınız, «Anayasa Mahkeme
si 38 davanın 15'ini kabul etti, büyük 
çoğunluğunu reddetti» dedi. Sayın Ba
kan da bununla yetinmedi, «Sizin iptal 
dedikleriniz, tümü üzerinde' değil, için
deki ufak tefek bazı şekil noksanlıkla
rından; onu da toplarsanız yüzde 5 bile 
etmez» dedi. 

Kıymetli arkadaşlarım, Anayasanın 
bir ikıere ihlal edilmesi veyahut da yüz
de 5'inin ihlal edilmesi diye bir anla
yışla siyaset yapmaya devam edersek, 
bu çok yanlış olur. Anayasayı ihlal su
çu veya Anayasayı ihlal etmek, öyle, bir 
sefer veyahut yüzde 5 oranındadır diye 
hafife alınacak bir olay değildir; bu, 
büyük bir olaydır. Bunun bir kere bile 
olması, milyonda bir oranında bile ol
ması, büyük suçtur. 
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Sayın arkadaşlarım, o yüzden diyo
rum ki, aynı makamdan yine geri gel
mesi kesin olan bir yanlışlığı bir daha 
yapmayın, yapmayalım, İnanın, her ip
tal, her sıkıntı, bizleri fazlasıyla üzmek
tedir. 

Kıymetli arkadaşlarını, balkın siz bu 
suretle hareket edenken, metindeki üst 
paragrafla alt paragraf arasında bile dil 
anlaşmasını sağlayamıyorsıınuz. 1 inci 
maddenin 4 üncü bendinde, he
men ilk satırında «tik genel kong
resini yapmış olup» diyorsunuz; 11 inci 
bentte ise «Büyük kongrelerini yapmış 
olmak» diyorsunuz. 

Bakınız, ilk metni hazırlayanlar sizin, 
grubunuzdaiki arkadaşlarınız. İkinci de
ğişikliği yapanlar da sizin arkadaşları
nız. Bu arkadaşlar ilk başta eğer, «Bu
nu böyle yapın» diye talimat almamış ol
salardı, mademki önceki paragrafta «tik 
genel kongre» deniyor, alttaki paragraf
ta da «İlik genel kongrelerini ibaresini 
kullanırlardı. Balkınız, metin üzerinde bu 
pkadarcık bir araştırma yapılmadan Yü
ce Meclisin önüne getiriliyor; «Kabul 
edeceksiniz. Zaten biz bunu kabul ettik, 
siz de boşuna konuşmayın» diyorsunuz. 

Kıymetli arlkadaşlarım, işte bu yanlış
lıkların tekrar etmemesi için bu tartış-
rmaları yapıyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, asıl amaçla
nan nedir?... Dün tasarının tümü üzerin
de görüşürken, grup sözcümüz bir so
ruyu açıklıkla dile gjetirdi. Diyoruz ki; 
siz bu yasayla, kahramanlığını yaptığınız 
yerel seçimleri erkene değil, bu yasanın 
iptaliyle ıseçimleri süresinden de uzak bir 
tarihe atmak istiyorsunuz ve bu anlayış
la hiçbir yere de varamayacağınızı siz
lere bir kere daha söylemek isteriz. Se
çim yasalarıyla oynayıp, seçimlere git
mek, faiçbirinizje, hatta hiçbirimize fay
da getirmeyecektir. 
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Sayın milletvekilleri, geliniz, önce 
metindeki dil yanlışlıklarını düzeltelim. 
Geliniz, bu değişiklikten başlayarak, üze
rinde bütün partilerimizin, iktidarı ile 
muhalefeti ile hatta bu Parlamentoda 
temsil edilmeyenlerin de görüşünü alarak, 
ciddî bir seçim kanunu getirelim bu Mec
lise. Getirelim ve her se'çim öncesinde 
orasını burasını delik deşik yaparak, ül
keyi seçim tartışmasına itmeyelim. Bun
ları istiemek, 'bunların doğru yapılması
nı istemek, göreceksiniz, önce sizlerin 
lehine olacaktır, sizlerin hayrına olacak
tır. Sık silk, iptal edilmiş yasaları düzelt
mek için kendi kendinize engelleme yap
mak huyundan da vazgeçmiş olacaksı
nız. 

Şu üç ayda dört kere, beş köre ka
nun değişiklikleri geldi. Bunun dördü da
ha önce çıkartılmış, iptal edilmiş veya
hut da daha önce alelacele çıkartılmış, 
hatalarının var olduğu görülmüş, o ha
taları düzeltmek için önümüzle gelmiş ka
nunlardır. Ondan sonra, «Bu Meclisi 
muhalefet çalıştırmıyor» diyorsunuz. Sa
bahlara kadar oturduk, çalıştık ve iste
diğiniz o vergi paketini çıkardınız. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayın efendim. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Efendim, benim hep toplu duruyor, 
hiç merak etmeyin; ikazınıza teşekkür 
ederim. 

Kıymetli arkadaşlarım, bugün saba
ha kadar çalışacağız. Bu teklifin yan
lışlarını söyleye söyleye çalışacağız, is
ter kabul edin, ister etmeyin; ama bu 
memlekette adalet vardır, Anayasa Mah
kemesi vardır. Yaptığınız yanlışlığın ora
dan döneceğini söylemek kehanet değil
dir. Yaptığınız yanlış için buradan, 
«Anayasaya aykırıdır» demek, Anayasa 
iMehkemesine baskı yapmak amacını ta-
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şımaz. Yanlışı önceden belli olan; ama 
sizin kabul etmemekte direndiğiniz bu 
yanlışlar, bir tehlikenin habercisidir. Bu 
tehlikeyi önleyebilmek için önce sayın 
milletvekillerini bu konuda daha titiz, 
daha dikkatli olmaya çağırıyorum. 

Şahsım ve grubum adına hepinize 
saygılar sunuyorum. 

Te'şekkür ederim arkadaşlar. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın ts-
temihan Talay; buyurun. 

M, İSTEMtHAN TALAY (İçel) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 
Anavatan İktidarının mühendis kadrola
rı, beş yıllık ekonomi uygulamalarından 
sonra, şimdi yeni alanlara doğru kanat 
açıyorlar. Dış politika, bu yeni alanlar
dan ıbir tanesi. Diğer bir alan da, Sayın 
Taşçıoğlu'nun hazırladığı yasa teklifi ile 
ilgili olan hukuk dalı. 

Şimdi şunu söylemek gerekirse; mü
hendis mektebinden ekonomist, maliye
ci ve hukukçu çıkıyor, bazen de, her
halde mühendis çıkıyor. 

Değerli arkadaşılarım, Sayın Taşçıoğ-
lu böyle bir teklifi hazırlarken, acaba, 
Anavatan İktidarı tarafından, bu yasa ip
tal edildiği takdirde Anayasa Mahkeme
since, bunun önceden bir gerekçesi mi 
hazırlanmaktadır, yoksa bu maddenin 
nasıl olsa geri döneceğini ima edici bir 
anlayış mı vardır? Her ne olursa olsun, 
bu maddeyi teknik olarak açarak bilgile
rinize summak istiyorum. 

Eski haliyle, ilik maddede, «Üyeleri 
arasından seçeceği 3 yargıç» tabiri var
dır., Burada bir seçim kavramı içerilmek-
tedir; yani Yüksek Seçim Kurulu, ken
di arasından seçeceği üç yargıç vasıta
sıyla bu görevi yerine getirmeyi öngör
mektedir. Ancak, yeni hazırlanan teklif
te, «belirleyeceği» ifadesi vardır. Belir-
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lemek, bilindiği gibi, seçimi içermeyen, 
gerektiğinde tayini de kapsayan bir yak
laşımdır., Dolayısıyla, birinci fıkrada ge
riye doğru bir gidiş söz konusudur; ya
ni seçimden, «belirleme» gibi bir kav
rama doğru yönelme vardır. 

Değerli arkadaşlarını, maddeyi oku
duğumuz zaman, bu maddenin, gerek
tiğinde Yüksek Seçim Kurulunun tica
rî alım satıma dönük bazı faaliyetleri
nin de1 birlikte yürütülmesini öngördüğü 
ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar Yük
sek Seçim Kurulu, seçimlerin yapılması 
gibi bir amaçla görevlendirilmişse de, 
bu amacı yerine getirmek için zaman 
zaman piyasadan veya özel kesimden ba
zı malların tedariki noktasına da gide
bileceği öngörülmektedir. Bildiğiniz gi
bi, alım satımlarda genellikle bir komis
yon, yani en azından üç kişiden oluşan 
bir komisyonun varlığı, işlerin güvenli 
gitmesi açısından daha anlamlıdır. Bu, 
kuşkusuz yüksek yargıçların herhangi bir 
suiistimal yapacağı anlamıyla değil; ama, 
dışarıdan onların üzerine yönelebilecek 
herhangi bir etkiyi ortadan kaldırmaya 
yönelik anlamlı bir husustur. Ama, göre-
hiıl'diğimiz kadarıyla, getirilen düzenle
mede, gerektiğinde bir yargıcın da bu 
görevlerle ilgili olarak belirlenebilecıeği 
öngörülmektedir. Bu husus, o yargıcın, 
kamuoyundan gelecek, özellikle kendi 
alanı ile ilgili olmayan bir hususla kar
şı karşıya kalabileceği sorunları günde
me getirir iki, o, yargıcı koruyucu değil, 
onu dış etkilere açık bir hale döndürür. 
Bu nedenle, teklifin bu maddesinin uy
gun olduğu kanısında değiliz. 

Diğer bir husus da, deniyor ki, «Yük
sek yargıçların Danıştayda, Yargıtayda 
görevleri aksamaktadır.» Ancak, bildiği
niz gibi, Yüksek Seçim Kurulunun, se
çimleri yapmak gibi çok önemli bir 

fonksiyonu vardır ve bu fonksiyonu 
yerine getirirken de, kamuoyunun her 
türlü olumsuz etkilerine kapanacak bir 
hiçimde gerekli yasal düzenlemderle güç
lendirilmesi de zorunludur; nitekim, eski 
durum da bunu içermektedir. Sadece bir 
kolaylık gerekçesi ile bundan geri dö
nülmesi yanlıştır ve Yüksek Seçim Ku
rulunu dış etkilere açık bir hale getire
bilir. 

Anavatan iktidarının, 27 yıldır Tür
kiye'de en düzenli çalışan bir kuruluş 
olan ve gerek tedarikte, gerekse seçim
lerin yönetiminde en küçük bir şai
beye1 yer vermeyen Yüksek Seçim Ku
rulunun görevlerine ilişkin bu maddeyi, 
enine boyuna düşünmeden, sadece ko
laylık sağlamak gibi ıbir gerekçe ile de
ğiştirmesi, tamamen hatalıdır. 

Bu hususu bilgilerinize saygılarımla 
sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın 
Talay. 

Şahsı adına Sayın Eyüp Aşık; bu
yurun. 

EYÜP AŞIK '(Trabzon) — Sayın 
©aşkan, Yüce Meçisin sayın üyeleri!; 
Sayın Postacı'nın ibiır iddiası ve ithamı 
üzerine slöz aîimış büllu'nuyorum. 

Sayın Postacı, 1978 - 1983 yıları ara
sında Siyasî Partiler ve Seçim Kanun-
îaraıda sadece bir kere değişiklik yapılı-
dığını, oysa 1983 yılından sonra sürekli 
olarak değişit'iriılidiığini1 ve hatta siyasî 
partiler ve seçkim kanonilkrı ille oynandı
ğını liddia etımefctiediır. Bu sebeple, dün 
Özetle söylediğim, anfetmaya çalîşltığım 
'bir hususu, bir kere daha açıklamak işitir 
yorum. 

Taıbil, 1979 - 1983 yuları arasında 
zaten sıiyasî ıpartiıller yoktu; 1980'den iıti-
ıbaren siyasî partiler yoktu, seçiim yoktu, 
demokratik ortam yoktu. Siyasî Partilter 
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'Kanunumda veya Seçim Kanununda de
ğişikliği gerektiren herhangi biir olay yok
tu, sebep yoktu; ama, 'ben şimdi bir iki 
nalkam vermek âsıtiıyoruım1: 1960 illâ 1970 
yılları arasındakii 10 sene içerisinde Siyasî 
Partiı'Jer Kanununda 15 kere değişikik 
yapılmıştır. 1970 ila 1980 arasında, gene 
aynı kanunlarda 11 kere değişiktik yapıl
mıştır.. Yani, o dönem içerisinde sürekli 
olarak bu kanunlar değuştiriıllmiş. 

Daıha önemlisi, 1960 illâ 1980 arasın
daki 20 yıl içerisinde, her seçimde se
çim sistemli de değişmiştir; temel tercih 
olan seçiim sistemi de değiştirilmiştir. İş-
'te, millî bakiye siısıtemi, D. Hondt siistte-
mi, barajlı D. Hondt sistemi ıgibi yeni 
sistemliler de getdriılmiştiır her seç'imde. 
1983'ıten sonra da değişiklikler yapılmış
tır. Gelişen, değişen şartlara göre, de
mokrasiye yeni geçişte, askerî dönem
den demokratik ortama geçişte, iyileştiri
len şartlara göre Siyasî 'Partiler Kanu
nunda da değişikliklerin yapılması ta
biîdir; bundan sonra da yapılmalıdır. 

Yine, (birkaç kanundan bahsetmek is
tiyorum. Bakınız, alltı tane değişikliği 
başlıklarıyla söylemek istiyorum : 

11984 yılında Siyasî Partiiler Kanunun
da yaptığımız değişiklikle bugün burada 
grubu bulunan Doğru Yol Partisi ve 
şimdi Sosyaldemokrat Halkçı 'Parti, o za
manki adıyla SODDP'i seçimlere sok
muşuz. 

HİLMİ ZIYA POSTACI (Aydın) — 
Hangi seçimlere? 

EYÜP AŞIK ((IDevamla) — Mahallî 
seçimlere., 

Yanii, yaptığımız «birinci değişiklik, 
mahallî seçimlere katılamayan bu iki 
partinin ıseçime ıgfifimesihi! sağlamak. 

İkinci değişiklik; daha evvel konuşma 
yasağı konan eski siyasî parti liderlerin
den konuşma yasağını kaldırmak. 

— 505 

31 . 3 . 1988 0 : 1 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Halik kaldırdı; siz mıi kaldırdınız yani?.., 

EYÜP AŞİK ^Devamla) — Sayın 
m>:ıltetvekiıl!!erfi, 10 zaman bumada yoktu
nuz; evet, getirdiğimiz bir kanunla bu
rada biz kaldırdık. 

M. TURAN BAYAZIT ıflizmir) — 
Yalan söyleme ; «kaldıralım» dedik, 
«hayır» dediniz. ,(SHP ve DYP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aşık, karşılıklı 
konuşma şekline intikal ettirdiniz. Mad
de üzerinde konuşacaktınız. Lütfen... 
Burası cevap verme yeri değil; madde 
üzerinde söz aldınız. 

(EYÜP AŞIK (Devamla) — Efen
dim, cevap vermek zorundayız. 

BAŞKAN — Ama, cevap verirseniz, 
bakınız hadise çıkıyor. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, 
kanunlarla oynuyorsunuz.. Hangi kanun
la oynadık, açıklamaya çalnşıyoıruz. 

BAŞKAN — Sayın Aşık, lütfen mad
de üzerinde konuşun. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Üçüncü 
değişiklikle, yine yasaklı olan bazı ©ski 
siyasilerin seçilme yasağının kaldırılma 
yöiu açılmıştır. 

Dördüncü değişiklikle, 21 yaş olan 
seçme yaşı, 19 yaşa indirilmiştir. 

Beş/inci değişiklikle, muhalif partilerin 
sürekli olarak erken seçim istemeleri kar
şısında, genel seçimler bir yıl1 erkene alın-
ımıştır. 

Altıncı değişiklikle, milletvekili arase
çimlerine bütün siyasî partiiler katılmıştır. 

Şimdi, bütün bunları yapmak, ka
nunlarla oynamak mıdır? ı(SHP ve DYP 
sıralarından (gürültüler) 

Sayın milletvekıilllepi, gene bu arada, 
Mahallî İdareler Seçimi Kanununa ila
veten, 3030 sayılı Kanunla büyükşehiır 
belediye sıistemd getirillmiıştir ve ıgene bu-
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na ikveten bu kanımda da değişiklik 
yapılarak, yeni gelişen santiara gfö<re 'bazı 
düzenlemeler yapıümıışitır. 

Kanaatıiımce, bu Meçisin, çalıştığı 
mıüddEtüçe, ımemlclket.imıizJn <ve miletiimiı-
z"n ihtiyaç duyduğu yeni değişiklikleri 
de yapması görevleri arasındadır, bunu 
yapmalıdır. (Bunu, kanuriDarila oynama 
olaırak gösıtenmememiz lazım. 

BAŞKAN —• Sayın Aşık, süreniz 
do'Mu; lütlfen... 

ıBVÜP AİŞIıK (Devamla) — Hay hay. 
1 lindi maddede getiniıllan değişiklik İse, 

tamamen ıtdkn.'k Ibiır değişikliktir ve se
çimlere gidildiğinde, malzeme tedariki ve 
oy pusulası hazırlama ıg'ilbi ıbazı iıştemle-
rin yidtilşmemesi durumunda seçim kural
larına itanınaoak imkân'lları düzenlemek-
ted.ir. Bunu da çok gönm'eımek gerekir, 

Hepinize saygıyla arz ©derim. ıflAINAlP 
sırailanmdan alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüş
meler 'tamamlanmıştır. 

önerge yok. 

Maddeyi oyBarınıza sunuyorum : 
'Maddeyi ka'buli edenler... Etmeyenler... 
1 önoi madde fcalbuıl edıllim.iştir. (SHP sı
ralarından «Sayın Başkan, sayalım» ses
leri) 

Efiendiım, iben görüyorum. 
2 nci ımaddeyi okütuyonum: 
MAIDDE 2. — 22.4.1983 'tarihli ve 

2820 sayıliı Siyasî Pareler Kanununun 
10 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki 
iki fıkra dklienimıiışıtlir,, 

«Süyasî Partilerin bu kanuna göre 
yapacakları kongre deliege seçimlerinde 
ve Ön seçimlerde ı(!b) ve -l(d) toenlblieri ge
reğince Cumihurıiyeit Blaşsavcınğına ıbiill-
diır'iümıiş üye 1'süeîeriı esas al'ınır. 

Oumhuniyet Bıaşsavcıllığı, üye «listele-. 
rOnin düzenlenmesi, yazımı, bunların il
çe seçim kurullarına gönderilmesi ve 
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buna ait 'işlerde 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümler1!' ve Seçımen iKüt'üklleri 
Hakkında Kanunun 31 İmci maddesinin 
aiçiünoü fıkrasındaki esaslar dairesinde 
parsondl görevlendirdhiûeoeği gilbii, Ibu iiış-
lieriın yürlütlü'.mes'inde kamu kurum tve 
kurulu'şiarına aiıt ibdknik araç'Uandan da 
yararlıana'billJr. GöreiVliendiırilliecdklerie 
298 sayılı Kanunun 182 nci maddesine 
göre ücret ödenir. 'Bu üoretller lille hizme
tin ifası için gerekil ödenek Oenel! Büt
çeden ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yidk. 

: Madde hakkında verilim iş önerge yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-

ıbui ddenler... Bilmeyenler... Madde ka-
ıbul edilmiştir. . 

3 üncü mıaddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 22.4.1983 tarihli ve 

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
20 nai madidleainin binindi ve ikinci fık
raları aşağıldaki şekilde deği'şltiril'm'işltir. 

«iSiyasî partilerin ilçe teşkilatı, ilçe 
konıgre&i, ilçe başkanı, ilçe yönettim ku
rulu ve bdlde teşkilatından meydana ge
lir. Partii tüzüğünde ilçe disiplin kurulu 
'teşkili de önigörlüldbilir. Bir ilçemde fceşkli-
lâtllanıma, ilçe sınırları içerilsinldekÜ belde
lerin en az yarısında teşkilat kurmayı 
gerdktli'rir. Belde sayi'sı üç veya daha az 
ise beldenin sadece bürinlde teşkilat ku
rulmuş olması yeterlidir.» 

ilüçla kongresi, ilçe ve çevresindeki 
kö'y ve mahallelıarlde parltfinün son genel 
seçimde aldığı oy sayısına göre, seçilme 
kaıtıllmla'mış partilerde ise üiye sayısına 
göne, bu Kanunun 10 uncu maddesinde 
ıgöisterilen siyasî partiler sicillinde kayıtlı 
ilgilli parti üyelerinin seçtikleri sayısı 40O'ü 
afmaıyan delegelerden oluşur. İlçe yöne-
Itl'im kurulu ve varsa ilçe disiplin kurulu 
'blaşkan ve üyeleri ilçe kongresinin tabii î 
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üyeleridir. Geçici ilçe yönettim kurulu 
'başlkan ve ü|yeleri de kongreye katılma 
ıhıalk'kınıa sahirjtir. Ancak geçici ilçe yö
neltilin kurulu başjkan ve üyetlerlinden de
lege sıfattı olmayanların kongrede oy kul
lanıma halklkı yotaur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

HİKMET ÇETİN (listanıbul) — Sa
yın Ömer Çiftçi, grup adına... 

BAŞKAN — SHP Grubu adına, Sa
yın Ömer Çiftçi; buyurun. (SHP sırala
rından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ÖMER ÇİFT-
Çt (Ankara) — Sayın Başlkan, değerli 
ımill emeklileri; sözlerime başlamadan ön
ce, birkaç gün evvel basında Sayın Ada
let Bıalklanına atıf en yayımlanan bir yazı
dan balbseltımıelk işitiyor uım. 

BAHRfî KARAKEÇİLİ] (Şanlıurfa) 
— Yazı madde üzerine mi? 

BAŞKAN — Yazı madde üzerine mü 
Sayın Çiftçi? 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Evet 
efendim, madde üzerine. 

«!Biz, siyasî terdiih olarak, birçok kü
çük partimin seçime girmesi taraflısı de
ğiliz» dilyorlar. 

EYÜP AŞIK (Traibzon) — Parla
mentoya.. Parlalmenıtoya... 

ÖMER ÇİFTÇt ((Devamla) — Din
lemelini öğren Sayın Aş ilk. Çoik kötü bir 
laf ödeniım, yeriniden ikialkaımazsın; din
lemelimi öğren... (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Lütfen, klarşıUıkh ko
nuşmayalım. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Sıen kıavjgaya mı cılktın? 

ÖMER ÇtFTÇt (Devamla) — Sen 
önce Atatürkçülüğü ve lali'kliğu bir ka
bul öt, ondan sonra laf at. 

BAŞKAN — Sayın Çiftçi, lütfen 
madde üzerimde konuşalım. 

lOMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Siaıyın 
milleıtıvelkilleri, bu zihniyet -Sayın Baka
nın söylleidükleni doğru ise- önce dermok-
raisiye aıylkırı; önce dermclkrasiyu hazme
dememe zülhmiyetildir; yani bülyük balığın 
ıkiüıçıülk ballığı yutması oltayıdır. Demök-
ratiilerldie eşitlik vardır; demokrasilerde 
ıheılkasin, her düşüncenin, her siyasî par
tinin birltlirimi hlazmıötmeısıi olayı vardır. 
Bu düşünce ile getirilen, bu zihniyetle 
ıgdtirilen bir yasa, deımıokraltilk kurallara 
aykırıdır, demıdkrasiye ayikındır önce. 
Önce, demıdknasinin kurum ve kuralla
rımda birleşmek zorundayız ve o mev
kide otturan Sayın Bakanın da, demoflc-
raainin kurum ve kurallarını içine sin-
d'irmıssli lazım. Önce burada birleşmek 
zorundayız. (ANAP sıralarından «Hangi 
Balklan?» sesleri) Adalet Bakanının de
mecidir. 

Küçük partinin büyük parti olma hak
kını tanımaz iseniz, demokrasi anlayışı
nızdan şüphe ©deriz. Zira siz de, 1983 se
çimlerine girerken, küçük parti bile de
ğildiniz, yoktunuz. O zaman, birtakım 
düşüncelere de saygı duymak zorundası
nız. Bugün çoğunluktasınız, sayı olarak 
292'desiiniz; ama oy olarak yüzde 36'da-
sınız; küçüksünüz. Yarın da, o yüzde 3, 
yüzde 1 oy alan partiler büyük olacak
lar; siz düşeceksiniz, onlar büyüyecekler. 
Münecım misiniz ki?.. 

Hazırlıksız, yangından mal kaçırır gi
bi, gece yansı çukardığınız yasalarla bir 
yere varamazsınız. Her zaman olduğu 'gi
bi, acemi kadrolarla çıkardığınız bu Ya
salar, tarafsız hukuk kurullarından, Ana
yasa Mahkemesinden döner. Lütfen gelin, 
asgarî müştereklerde birleşelim; yetişmiş 
kadrolardan istifade edin, uzlaşalım, bir
likte hazırlayalım. Yoksa, gece yarısı bas-
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kımlıanylıa çıkardığınız yasalarla biır yere 
varamazsınız değerli ımıiıletvekillerii. 

Sayın Başkan, değeriti milletvekilleri; 
maddede, «Cumhuriyet Başsavcılığına 6 
ay evvel üyelerin listesi 'bildirilir» denili
yor.; Örnek Veriyorum : Bıir belediye baş
kan adayı filanca yerde bürokrat, seçiim-
den ıbir ay evvel istifa etti, şu partiden 
veya bu partiden aday olmak istedi. Peki, 
bu arkadaşımız, yapılacak bir önseçimde 
kendisine oy veremeyecek mi? Getirdiği
niz bu madde de hu husus var. Bıir bele
diye meclisi üyesi, 'bir il genel meclisli üye
si, kendisinle oy veremeyecek mi? Bu ge
tirdiğiniz yasaya göre veremeyecek. Ya
ni, bağlıyorsunuz; altı ay evvelden Cum
huriyet Başsavcılığına bildirilmeyen liste
ler geçerli değildir... 

Arkadaşlarım, biz temelde Cumhuriyet 
Başsavcılığına bildirilecek listeye karşı çık
mıyoruz; anoalk, altı ay yerine, gelin bunu 
hir aya indirelim, iki aya indirelim. Niye 
altı ay da, iki ay değil? 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstan
bul) — İki aya sebep ne? Altı ay olsa ne 
olur yani?.. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Düşün
celerini, (kalkar, burada söylersin. 

Değeri arkadaşlarım, Sayın Başbaka
nımız, yeni emekli olan ve başdanışman! ı-
ğa getirdiği eski Anayasa Mahkemesi Baş- ' 
kanından, acaba, 'biz bu yasaları Anaya
sa Mahkemesinden geçirtiriz, Anayasaya 
aykırı dahi olsa geçiririz, diye bir icazet 
mi aldı diye düşünüyoruz.: (SHP sırala
rından alkışlar) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Halk Partisi mİllelivekiii olunca taraf
sız oluyor da, Anayasa Mahkemesinden 
danışman olunca olmuyor mu? 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Onun 
için aklınızı başınıza toplayın. 
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Efendim, hukuka da aykırıdır, gele
neklere de aykırıdır Alpaslan Pehlivanlı. 

Onun (için, icazet almaktan vazgeçin. 
Kurullar vardır, kurallar vardır; hukuk 
kuralları vardır. Sayın Pehlivanlı, sen bu 
işi iyi bilirsin. Sen ıbenim hemşerimsin... 
Sus; susmazsan kötü laf ederlim. 

BAŞKAN — Sayın Çiftçi, süreniz dol
mak üzeredir, lütfen toparlayınız. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Sayın 
Başkanım, netice alarak şunu arz ediyo
rum : Sayın Hükümet ve değerli komis
yonumuz varsalar, eğer seçimden kaçmı
yorlarsa, gelin, haziranda biz varız. 

SALİH SÜMER {Diyarbakır) — Eşit 
şartlarda ama... 

ÖMER ÇIFTÇt (Devamla) — Eşit 
şartlarda... Radyo ve televizyonu birlikte, 
eşit ve dengeli kullanmak koşulu ile gelin, 
«Hodri meydan» diyoruz; var mısınız?... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Var mısı
nız?.. Hatta, hatta genel seçime de aynı 
şekilde varız; var mısınız? Hodri mey
dan:.. Kim kaçıyor, kim kaçmıyor?.. Bu
yurun hodri meydan!.. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Teşekkür edenim, saygılar sunarım. 
(ANAP sıralıarından, «SHP seni yem ola
rak kullanıyor, SHP seni iyi kullanıyor» 
sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür edesim Sayın 
Çiftçi. 

Başka söz isteyen var mı efendim?.. 
Yok. 

Madde üzerindeki görüşmeler taımam-
lanmıştır. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarımızla sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 22.4.1983 tarihli ve 

2820 sayılı Siyasî Partiter Kanununun 36 
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ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden dü
zenlenmiştir. 

Siyasî partilerin seçliımılere katılması 
«Madde 36. — Siyasî partilerin se

çimlilere katılabilmesi dçin illerin en ıaz ya
rısında, oy verme gününden en az altı ay 
evvel teşkilat kurmuş ve 'büyülk kongrele
rini yapmış olması veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grubu bulunması şarttır. 

Bir ftlde teşkilatlanma, merkez ilçesi 
dahil o ilim ilçelerinin en az üçte birinde 
teşkilat kurmayı gerektirir.» 

BAŞKAN — iMadde üzerinde, SHP 
Grulbu aldına, 'Sayın Ekmen, (buyurun 
©fendim. 

SHP GROBU ADINA MEHMET 
ADNAN 'EKMEN '(Mardin) — Sayın 
Baştoan, değerli milletvekilleri; Ib'ilÜnd'iği 
gibi, 22.4.1983 Itarihıli ve 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 36 ncı madde-
ısinlde; «Siyasî partilerin iseçümlere katıla-
Ibiltmesi içlin illerin en az yarısında teş
kilât kurmuş ve büyük kongresini yapmış 
olması veya Türkliiye Büjyıük Millet Mec
lisinde grulbu bulunması starttır. 

Bir iîde teşlkiilıaitlanmla, merkez ilçesi 
dahili, o ilin 'ilçelerin'in en az üçte birin-
de teşktilat 'kurmayı gerektirir» denilmek-
Itddir. 

Komilsyionlıarca 'kalbul edilen ve Ge
nel Kurula sunulan değiişilkliik, sadece 
tma'dldenin dllk paragrafında olmakta ve 
«Siyasî partilerin iseçümlere katılabilmesi 
için 'illerin en az yarıisınlda, oy verme gü
nünden en az allltı ay ewtel teşkilat (kur
muş ve ibülyülk kongrelerini yapmış ol
ması...» deniilm'ekltddir. 

Dikkat e-dilünce görüleceği gilbi, siya
sî partilerin seçimlere katılabilmesi dçin, 
şartlardan Ibiri olan, fillerin yarısında teş
kilat kurma şartına Ibiir 'zaman (biçilmek-
te ve «oy verme ıgününlden en az altı ay 
evvel Iteşkiltalt Ikurma» 'übarelsli eklemmek-
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tedir. Yani, siyasî partilerin seçimlere 
fca'tılmialarıddıaiki engellere 'ilaveler yapıl-
maktadır. Biz Ibu Ideğişiikliği, ANAP'ın 
her seçimden lönce, seçilm yasalarını ken
tlilerine ıgöre değişltirme alışkanlığının 
Ibir parçası olarak görmekteyiz; yoksa, 
Sayın Eyüp Aşık'ın dediği ıgibli, gelişen 
ışjaritHarın getirdiği Ibir değişlilkllik değildir 
bu-

Ayrıçla, meitne Ibu ibarenin eklenme
sini Anayasanın eşitlik lilkesline aylkırı 
(buluyoruz. Siyasî partiler, kanun önün
de eşittir, hiçbir kanun maddesli bir par-
itiyi kayıramaz., 

Sayın milMive'Idilleri, eski toplumlar
da toplumun Itıüim iferltleni ısiyasî hayata 
katılarak yöneticilerini seçme hakkına 
sahip »değillerdi. 20 ncii Yüzyılın başla
rıma kadar ısiüren Ibüiyüfc mücadelelerle 
Ibu ha'k kazanılmıştır. Bugün ise, Tüüki-
yelde, yasal engellemelerle bu ıhak kul
lanılamaz durumdadır. 'Örneğin; Ibugün-
Ikiii Parlamentoda temsil edilen üç parti
nin toy oranı, genel (oyun yüzde 81'itilir; 
yani seçmenlerin yüzlde 19*unun oy ver
diği partiler, Parlamenlüoda (temsil edile
memektedir. IBu oluşum, sıkıntılara ne-
iden olmıalkltadır. Toplumumuzun siiyasal 
ıbeklenltisi, özgürlükçü ve çoğulcu demok-
rasüdir. Yani, ıbir 'taraftan Ibireylerin ve 
'toplumun Ibü-ttün keslimleri dçin çeşitli öz
gürlük düzeni sağlanırken, diğer taraf-
'tan» onların çeşitlli yollarla ülke yöneti
mline lağırlığını •koymalarını 'sağlayan bir 
demokrasidir. Tüm düşüncelerin özgürce 
örgütlenip siyasal parti gruplarını parla
mento faaliyetlerine güçleri oranında 
'katması gerekir. IBu, demokrasimin vaz
geçilmez Ibir 'ilkösüldir. Tüm eğilimlerin 
yansıdığı Ibir parlamentoda, halkın ira
desiyle, parlamentonun 'iradesi kaynaşır. 
Bu da, parlarnenltio dışı arayışları engel
ler., 
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Mevcut yasalar, siyasal partileri ide
olojik balkımdan olduğu gibi, örgütten -
ıme <ve erkinlik Ibakımından d a zaten kıs
kaç aljfcına lallmuşltır. Şiımldli, hu kıskaç Ida-
ha 'da daflalMılmak liste'mmekitıedir. Bu 
aşırı (sınırlamalarla, 'toplum sliyasetten 
uzaklaştırılmaya çaUşıkniaikîtadır. S'iyasal 
yaşam, poiit'k'eşilmieye [kapatılmaktadır, 
her ıtürllü diüşlüneenlin özgürce örgütlenip, 
parlameniüolda, güçleri oranında hamsili 
engellen'mie'kitedir. Siyaset, seçim olayına 
!İnd;ıigenme>kteîdtir. Almaç, merkeze yakın 
liki partilıi 'bir s'iyaısal yaşamsa, 'buna 'şid
detle 'karşı olduğumuzu Ibeliritiriz. Çünkü, 
Ibiz, çoksesliliğin endem'ine ü'nanıyoruz; 
çünkü Ihız, demokrasiye inanıyoruz. 
(SHP sıraları nidan «Bravo» .'sesleri, alkış
lar) 

Sayın milfeıtyeMliıerıi, Genel Kurula 
'getirilen öneri yasalaşırsa, 1988 Haztiran 
ayında yapılacak ara yerel seçimler, 1988 
Ekim ayımda yapıllması istenen yerel se
çimle ıbirleşit'ir ilecektir. Önerii [tümüyle ya
salaşsa hl'le, Anayasaya aykırı oldu
ğundan, lişlerlik kazanamayacaktır; yani, 
yerdi seçü'm'l'er 'bu yıl ıda yapılrnayacak-
tur, hunu Hüküımeit İde hlitorıekitedıir; ama, 
Haziran 19881de yapılması gereken ana 
seçilmler, 1989'a eftelenm'iş olacaktır; 
Hükümetin amaçladığı da 'buldur. Durum 
iböyleyken, Hükümet, «Muhalefet seçim-
den 'kaçıyor» diyor. Aslında, seçimden 
kaçan Hükümetıt'ir; Hükümet seçilinden 
kaçmakladır, hükümet, 'haziran ara se
çimlerinden kaçıyor. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-
REK (İstanbul) — Seçimlerin Hükümet

te alakası yok, partıülerle alakalı, 
MEHMET ADNAN EKMEN (De

vamla) — Çünkü, Haziran 1988'ide -yapı
lacak. ara seçimde, Özal Hükümetlinin 
tükendiği, yolun sonuna geldiği görüle-
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çektir. Sayın Özal, Ibu gerçeği saklamak, 
ertelemek is'tiyor; ama özellikle ANAP' 
Ulardan, ANAP'm sayın nıillefcveki'Keriin-
den saklamak için ertelemek Miyar. Bıiz 
'bu değişiklik 'teklifini, ANAP'ın her se
çimden önce seçim yasalarını kendine 
göre 'değiştirme alışkanlığının ifair parça
sı olarak görüyoruz. Bizim karşı oldu
ğumuz, seçim olayı değildir. Bizilm kar
şı olduğumuz, yasaîarın çiğnenmedi öte
yidir. 

Hepimizi saygı ile selamlıyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiim Sayın 
Ekmen. 

Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
Yok. 

Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kaibul etmeyenler... 4 üncü 
madde kabul ddilımıişjtir. 

5 inci ımaddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 22.4.1983 tarih ve 

2820 sayılı Siyasî Paritiiler Kanununun 
42 ndi madde'sinıin üçüncü, dördüncü, 'be
şinci1, altıncı ve yedinci fıkraları sırasıyla 
aşağıdaki şekillide 'değıişt iri lım i s t i r. 

«Üye Kaıyılt Defterinde Parti üyesi 
olarak kayıtlı İtminan vie Cumhuriyet Baş
savcılığınca seçim kurullarına gönderilen 
listelerde yer alan üyeler önseçimde oy 
kullanah'il'ir.» 

«'Önseçimlerin yapılacağı tarih itiba
riyle bir öncdkıi yılın son gününe kadar 
.bu kanunum 10 uncu maddesine göre 
Cumlhuriıyelt Baişisavcıhğına bildirilen üye
ler ön'seçiimde oy kullanabiltir.» 

«flçe Seçim Kurulları üye liselerim 
önseçimden en az olüuz gün evvel elinde 
olacak şekilde Cumihuriyeit Başsaıveılığın-
ıd'an temin eder.» 

»«'Siyasî partilier kayıtih üyelerim, tama
mı dışında haşfca hir usulle aday yokla -
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ması yapacaksa ibu halde oy kullanacak 
seçmen listelerini önseçimden en az otuz 
gün önce ilçe seçim kurulu başkanlığına 
üıye kayıt 'defterleri 'ile birilikte vermek 
zorundadırlar.» 

«!Bu listeler, önseçim tarihinden 25 gün 
önce parti yönetim kurulu ve iilçe ıseçim 
(kurulu binaları önüne asılır. Sekizindi 
fıkradaki itiraz süresinden sonra kesin
leşen listelere göre parti seçmen kartları 
ilçe ıseçim kurulu başkanlığınca her üye
ye dağıtılır.» 

(BAŞKAN — Madde üzerinde, SHP 
Gruibu adına, Sayın Mahmut Almak; bu
yurun., 

SHP GRUBU ADINA MAHMUT 
ALINAK <Kars) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 5 inci madde, Cumhuriyet Baş
savcılığınca, seçim kurullarına gönderi
len listelerde yer alan üyelerin, önseçim
de oy kullanabileceklerime daıir btir de
ğişikliği öngörmektedir. Yani, ilçe yöne
tim kuruluna .başvuruda bulunan üıye, 
seçim kurulu başkanı hâkimin deneti
mlinden geçmiş olsa bile, Cumhuriyet 
Başsavcılığıma, 'bu konuda herhangli bir 
ibtiîdLriim yapılmamış ise veya posta ge
cikmesi veya memur ilhmıaili söz konusu 
olsa bile, ülye olan kişiye, önseçimde oy 
kullandırılmayacak.. 

Bu, öncelikle vaandaşa güveniş izlikltir; 
pariti (başkan ve yönettim kurullarına gü-
venslizlıilklbir; en önemlisi, 'bağımsız yargı 
organının süjesi olan yargıçlara güven
sizliktir. Yani, üye kaydı, yargıç dene
timinden geçmiş ollsa bile, bu, geçersiz 
Ikalbuil edilecek. Bu maddenin yasalaşma
sı halimde, hâkimlerin tasarrufları, Ada
let Bakanlığına bağlı, Cumhuriyet Baş
savcılığının denetimine tabi tutulacaktır. 
Pekli, nerede kaMı yargıç bağımsızlığı? 

Sayın mlllleljvekilleri, bugüne kadar, 
seçim kanunlarıyla böylesine sık sık oy-
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mayan bir yönetim görülfmemiştıir. Seçim 
hilelerine böylesine başvuran bir iktidar 
hiç olmamıştır. MİT raporlarını siyasî 
muhaliflerine karşı bir baskı aracı ola
rak kullanmaktan tutun da, seçimden bir 
ıgün önce elektrik direklerini «Elektrik 
getireceğiz» diyerek köylere doldurmaya, 
haksız ve kanunsuz krediler dağıtmaya 
kadar akıl almaz seçim hileleri içine gi
ren bu iktidar, hilelerine ve kanunsuz
luklarına devam etmekte bir sakınca gör
memektedir ve sakınca (görmediği için 
de, Başbakan ortaya çıkıp, rahatlıkla 
«Anayasayı bir defa ihlal edeceğiz» di
yebiliyor.. 

Sayın Başbakan bu cesaretini, ihtilal 
yaparak Anayasayı- ayaklar altına alan, 
Türkiye Büyük Millet Meclislini dağıtan 
ve Türk Ceza Kanununun 146 ncı Mad
desine göre idam cezasını gerektiren suç
ları işleyen bazı darbecilerle kalkıp otur
maktan mı almaktadır acaba? Ama, hiç 
bilinmemektedir ki, bugün suç olmadığı 
sanılan bir söz veya eylem yarın insa
nın başına neler getirir?.. (ANAP sıra
larından sıralara vurmalar, gürültüler) 
Acı bir kaderdir ki, kimine ip, kimine de 
en büyük mevkiler getirir. (ANAP sıra
larımdan gürültüler) 

'İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) 
— Sayın Başkan, hatibin sözlerinin mad
deyle alakası yok efendim. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Maddeyle hiç alakası yok. 

IHAŞKAN — Sayın Alınak, grubu
nuz adına madde üzerinde söz aldınız... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Oldu Başkanım. 

'Sayın arkadaşlar, hepinizin gördüğü 
gibi, ülkemiz bir darboğaz içindedir; kli-
mi bir masada milyonlar harcar, kimi 
de karısına bir entari alamaz. 

İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — 
Kaçıncı maddede yazıyor? 
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MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
5 inci maddeyle iiılgilidıir; geleceğim, bek
leyin, 

İKiminin çocuğu Avrupada özel dok
torlar nezdinde öğrenim görür, kim'imkı 
de çocuğu, (balbaısmın parası olmadığı için 
simit çalarken kamyon altında ölür. Ki
mli Avırupalda köpeğine baktırır, kimi de 
paraisı olmadığı içün hastanelerde rehin 
tutulur. Yani, yaşadığımız ülke -bir çe
lişkiler ülkesidir. Bu çelişkıilepim sorum
lusu bu düzendir. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

ABDÜLBAKlt AUBAYIRAK (İstan
bul) — Demagoji yapma. 

IHAŞKAN — Sayın Almak, sizin bu 
»konuşmanız madlde üzerlinde değil, gün
dem dışı bir konuşma giilbi oluyor. Lüt
fen maldde üzerîinde 'konuşunuz. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Sayın 'Başkanım, maddeyle ilişkilidir. 

BAŞKAN — Ama, lütfen... 
MAHMUT ALINAK (Davamla) — 

Ben bunu .belirteceğim, maddeyle ilişki
lidir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yani, Başkanlığın ça
lışmalarını zorlaştırıyorsunuz. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Zorlaşittrmıyoruım Sayın Başkam, mad
deyle iliişlkiili. 

IHAŞKAN — Atlayınız oraları, mad
de üzerıindeki kısımdan konuşunuz. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Bu çelişkilerin sorumlusu Ibu düzenidir, 
bu düzenin siyasal iktidarı ANAPtır. 
ANAP'ın bu ülkeyi yönetemediği açık
ça ortaya çıkmışltır. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkam, maddeyle ne ala
kası var? 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
ANAP yönetimden kaçıyor, ANAP gir
diği bacaktan kurtulmanın çarelerimi arı
yor. (ANAP sıralarından gürültüler) 
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MEHMET MÜKERREM TAŞÇL 
OĞLU (Sivas) — Yalhu, ağzına geleni 
söylüyorsun. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Sorarım sizlere, ıbuıgün yerel yönetimle
rin- -yerel yönıeüîım d'iyoruz- ezici bir ço
ğunluğu ANAP'ın elinde değil midir? 
Bir parti niye seçimlere girmek islter? Se
çimi kazanimak ve yönetimin başına geç
mek için. Siz, 1984',te seçlimi kazanmış
sınız ve belediye başkanlıklarının büyük 
çoğunluğu da sizde. Peki ne istiyorsu
nuz? O zaman ortaya çıkınız ve cesaret
le «Yönetimden kaçıyoruz» deyiniiz. 'Nıi-ı 
ye demiyorsunuz? Yoksia, belediye baş
kanlarınızı da mı gözden çıkardınız? 
Yoksa yaptığınız zamlar ve pahalılıkla, 
yangın yenime çevirdiğimiz ülkede, liAsan
ların bu yanığını görmesini mi önlemeye 
çalışıyorsunuz? 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Mad
deye gel, maddeye... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Ama, insanlar yamıyor, insanlar acı çe
kiyor. Hem, insanları seçimlerle oyala
manıza da gerek yok; nasıl olsa tele-
vdzyon elinizde, örneğin yeni bir Jaguar 
olayını gündeme getirin... 

iBAŞKAN — Sayın Almak, bizim ta
hammülümüzü ve müsamahamızı suiisti
mal etmeyiniz, rica ederim. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Sayın Başkanım, lütfen benim konuşma
mı kesin ve zabıtlara geçsin; bu da ta
rihî bir olay olur. 

BAŞKAN — Tarihî bir olay olur; 
ama siz de lütfen saygılı olunuz. (ANAP 
'sıralarından gürültüler) 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Hem, insanların ıseçimleme.. 

HİLMlt BİÇER (Sıinop) — Yanlış 
okuyor... 
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MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Semra Hanımefendiye saray açılışları 
yaptırarak veya «Leydi» diye davet et
tirip, televizyonda boy boy göstererek 
ide ayını şeyi yapabilirsiniz. (ANAP sıra-
larınldan sıralara vurmalar) 

Millî damat Asım'ın, iki yıl içerisin
de nasıl milyarder olduğunu ve hayatını 
•televizyonda göstererek de halkı oyala
yabilirsiniz. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Ayıp, ayıp... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, her 'bir seçim mil
yarlarca liraya mal oluyor. Bu vatanda
şa yazık değil mi? Bu para, hizmet etti
ğiniz sermaye sınıflarının celbinden değil; 
zam ve vergilerle, esnafın, köylünün, me
murun, emeklinlin, işçinin, çiftçinin ve 
Ibü'tün dargelıirli insanların cebinden çı
kacaktır. Beceriksizliğinizin ve yönetim
den kaçma gerekçenizin bedelini halktan 
almaya hakkınız var mı? 

Hem, Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal, ıbirkaç gün önce, pahalılığın nede7 

nli olarak seçimleri göstermemiş miydi? 
BALKAN — Sayın Almak... Sayın 

Alınak.., 
(MAHMUT ALINAK (Devamla) — 

Buyurunuz eferidim. 
BAŞKAN — Müddetinizi doldurdu-

nuz; lütfen efendim... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — 

Bitiriyorum Sayın Başkan. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

Peki, bütün bunlara rağmen, seçim
lerin, halkın sırtırtda ağır bir malî yük 
olduğunu bile bile, neden ikide bir seçim 
yapıyorsunuz? Madem ülkeyi yöneteme-
yecekıtiniz, neden ortaya çıkıp, yönetime 
talip oldunuz? Hadi yönetimi kazandı
nız, pelidi şimdi niye kaçıyorsunuz? Yö

netimden kaçmıyorsanız, süresi gelmeden 
yapıl'malk istenen seçim nedir peki, ille 
de seçim diyorsanız? 

BAŞKAN — Sayın Almak.. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — 

Sayın Başkanım, sürem henüz dolmadı... 
BAŞKAN — Bu kadar arkadaşın ta

hammülünü ve bu kadar arkadaşın za
manını almaya hakkınız yok. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Sayın Başkan, sürem dolmadığı için... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Genel Kurula saygılı 
olunuz lütfen. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

MEHMET MÜKERRBM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — Kesin şunun konuşmasını 
Sayın Başkan. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Başkanım, sürem dolmadı. Rica ederim... 

BAŞKAN — Maddeyle alakası yok 
sizin konuşmanızın. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
İlle ara seçim diyorsanız, buyurun, bele
diye ve milletvekili genel seçimlerini bir
likte yapalım, hem de bu Haziran ayın
da. (ANAP sıralarından sıralara vurma
lar) Buna da yoksunuz. Hayır, kaçmaya 
hakkınız yok. Bu halk, belediye başkan
larını beş yıl için seçmiştir. Siz, halkın uy
gun gördüğü bu süreyi kısaltmakla, halkı 
hiçe saydığınızı göstermiş oluyorsunuz. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Dahası, 
<bu halkın seçimden başka düşüneceği 
hiç mi başka bir problemi yok? insanlar 
aç ve sefil, işsizlik bir zulüm, insanlarımı
zın büyük bir çoğunluğu aylarca et ye
miyor. 

BAŞJKAN — Sayın Alınak, size iki 
defa ihtar ettim. Sözünüzü, Genel Kurula 
teklif ederek kesebilirim. Lütfen bırakı
nız... 
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MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Başkanım, sürem bitmeden keserseniz ke
sin. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, hatibin sö
zünü kesmeyi oylarınıza sunuyorum... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Yönetimden kaçmıyoruz diyorsanız... 
(ANAP sıralarından gürültüler, «Aşağıya» 
sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen, kürsüyü terk edi
niz.! 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Sayın Başkan, siz antidemokratik bir ta
vır koydunuz, tarihe karşı siz sorumlu
sunuz, ben değil. 

(BAŞKAN — Hayır, ben elimdeki iç
tüzüğü tatbik ettim. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — 
Sürem dolmadan sözümü kestiniz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN —• Hayır, ben elimdeki iç
tüzüğü tatbik ettim, lütfen okuyunuz mad
deyi. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şahsı adına, Sayın AH Şahin. 
ALI ŞAHIN (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, muhterem üyeler; az önce 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
konuşan arkadaşımızın konuşması, Meclis 
açıldığından bu yana ilk defa Başkanlık 
Divanınca kesilmiştir. Bunu olrmlu bir 
olay olarak kabul etmiyoruz. 

MEHMET MÜKERRİEM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — Hangisini, hangisini? 

ALI ŞAHIN (Devamla) — Mahmut 
Almak... Mahmut Alınak... Bu kürsüde 
herkes görüşünü bildirebilmelidlir. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Madde 
hakkında konuş. 

AIİ ŞAHlN (Devamla) — Herkes gö
rüşünü bildiretoilmelidir. Oylarınızla, ko
nuşanları susturamazsınız, bununla bir 
yere varamazsınız, bunlarla demokrasiyi 

kısıtiayamazsınız. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — Yok öyle şey, yok. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Zama
nın kadar konuş, Tüzük var, Tüzük. 

ALI ŞAHIN (Devamla) — 2820 sa
yılı Kanunda yapılan değişiklikle ilgili ki
şisel görüşlerimi bildirmek üzere söz al
mış bulunuyorum; lütfen tahammüllü ola
lım arkadaşlar. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Baş
kan, burası Danışma Meclisi midir? 

ALÎ ŞAHIN (Devamla) — Bu değiş-
tirilknefc istenen maddenin fıkralarının, 
2820 sayılı Kanunun daha önceki... 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sayın 
Başkan, bunun da sesim' kes. 

ALÎ ŞAHIN (Devamla) — Ses ke
silmez. Biz, millet adına mücadele edi
yoruz; onun için, sesimiz kesilmez; mil
letten korkanların sesi kesilir. (SHP sıra
larından alkışlar) Bizi buraya halk saldı, 
halkın oylarıyla geldik; onların ses'i, bi
zim ses im izdir. 

Daha önce 2820 sayılı Kanunun 42 nci 
maddesinde yapılan değişiklik, üye kayıt 
defterlerinin ilçe teşkilatları tarafından 
muntazaman tutulacağı, bu üye kayıt def
terlerinin ilçe seçim kurulu başkanının 
denetimi altında olduğu ve altı ayda bir, 
ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, bu 
defterlerin usulüne uygun olarak tanzim 
ddilip edinmediğinin kontrol edileceği hük
münü getirmiştir. Şimdi ise, önseçime ka
tılacak olan partili üyelerin, ancak bu 
deftere kayıtlı olduğunun doğruluğu ilçe 
seçim kurulu başkanınca tespit edilenle
rinin oy kullanabileceği öngörülmüştür. 
Şimdi -burada bir yanlışlık olduğu kanı-
sıridayım. Bu madde, ilçe teşkilatını, ilçe 
teşkilatının tuttuğu defterleri ve ilçe se
çim kurulunu devreden çıkarıyor, sadece 
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ve sadece Cumhuriyet Başsavcılığına gön
derilmiş bulunan ve önseçim sırasında 
Cumhuriyet Başsazcılığı tarafından veri
len listelerde adı yazılı olanların kongre
ye katılacağı ve önseçimde oy kullana
cağı yazılı bulunuyor. 

Şimdi soruyorum: Bir teşkilatı elinde 
tutan, partiye kayıtlı olan, inanmış kişi
leri, zamanında ve süresinde Yüksek Se
çim Kuruluna, Cumhuriyet Başsazcıiığı-
na yollamamışsa, beş sene sonra önseçim 
yaklaştığı zaman, Cumhuriyet Başsavcılı
ğından, seçim kuruluna yollanan bir liste
de bu kişilerin adı yazılı değilse bunlar 
partili olarak oy kullanamıyor, kongreye 
katılamıyor. Burada bir noksanlık yok 
mudur? 

İkincisi, madde diyor ki, «Önseçimin 
yapılacağı tarih itibariyle, bir önceki yı
lın son gününe kadar aynı yasanın 10 un
cu maddesine göre Cumhuriyet Başsav
cılığına bildirilen üyeler oy kullanır.» 

Şimdi, kabul edelimki seçim Haziran 
ayında yapılıyor. Önseçim Şubatta yapı
lıyor. önseçimin önceki yılı Aralık ayının 
sonuna kadar kayıtlı olan üye oy kullanı
yor. Yani, aradaki bir aylık bir fark. Bir 
ay önce kayıt olan oy kullanıyor. Biz ka
bul edelim ki, Kasım ayında önseçim ya
pılıyor. önseçime göre, bir önceki yılın 
son gününe kadar yazılı (kayıtlı) Cumhu
riyet Başsavcılığına yollanan listelerde yer 
alan üyeler oy kullanır diyor. O zaman 
ancak on ay önce, on bir ay önce kayıt 
edilmiş olanlar önseçimde veya kongrede 
oy kullanıyor. On aydan sonra, yani yıl
başından bu yana, önseçimin yapılacağı 
tarihe kadar kayıtlı üyeler oy kullanmı
yor. Bunda bir esneklik vafdır. Halbu
ki, kesin bir tarihin olması lazım. Daha 
önce değişen yasada 90 günlük bir süre 
verilmiştir. Bence, böyle kesin bir süre 
vermekte yarar vardır. 

Bu teklifin teşkilatı dışladığı, adliye
yi, hâkimleri dışladığı görüşündeyim. Bu, 
parti içinde, düzen değil, düzensizlik geti
recektir. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 5 inci madde hakkın
daki görüşmeler bitmiştir. 

Bu madde ile ilgili önerge yoktur. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 in
ci madde kalbul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 22.4.1983 tarih ve 2820 

Sayıh Siyasî Partiler Kanununun 61 inci 
maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

>«c) Milletvekili, belediye başkanlığı, 
belediye meclis üyeliği ve il genel mec
lis üyeliği aday adaylarından alınacak 
özel aidat. Bu aidatlar 64 üncü madde
deki esaslar dahilinde siyasî partilerin 
yetkili merkez karar organlarınca tespit 
ve tahsil olunur.» 

(BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde, 
SosyaMtemokrat Ha'lkçı Parti Grubu adı
na, Sıayın İstemi han Talay; buyurun efen-
>d!ım. 

SHP GRUBU ADINA M. İSTEMİ-
HAN TALAY (İçel) — Sayın Başkan, 
dteğerüi milletvekilleri; Yüce Heyetinizi 
saygı'!arımla sellamllıyorum. 

ıSayın Özal'ın iktidarı 'döneminde, pa
ra, toplumun en egemen kavramı haline 
dönüştürülmüştür; her türlü değer ölçü
sü, paranın terazisinde tartılır halle gelmiş
tir, 

A. CENGİZ DAÖYAR (Antalya) — 
Paranın maddeyle ne fflgisi var karde
şim? 

M. 1STEMİHAN TALAY (Devamla) 
— Maddeye geliyorum efendim. 

Aynı felsefenin bir uzantısı, 6 ncı 
maddenin getirillmesioıde die dikkati çek-
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irmektedir. Madde, kısaca, belediye baş
kan adayı, belediye mıeelis üyesi ve il ge
nel meclis üye aday adaylarından da özeT 
aidat alınacağını öngörmektedir. 

Dünyanın her 'tarafında, yerel yöne
lt talilerin, demokrasinin köklerini oluştur
duğu bililinmektedi'r. özellikle, belediye 
mecllıis üyeliği, ili genel meclisi üyeliği gi
bi görevler, partili üyelerin yetiştiği, de
mokrasi kültürü aldığı ve çoğunlukla da 
tabanda kişilere onur ve prestij sağlayan 
görevler olarak bilinmektedir. Bu yerle
re aday olanlar, zaıten partililerine inançlı
dırlar ve odları oraya getiren parti taba
nı da, bu inancın bilinci içerisinde bu 
adaylığı ve bu seçimi yapmaktadırlar. 

Parti tabanında, demokrasi tabanında 
zorunlu ve paralı bir uygulama getirir
sek, bu inançlı kişilerin önüne bir engel 
koymuş oOuruz. Zaten, büyük çoğunluk, 
seçimler sırasında, kendi: özel imkânları
nı, bir zorunluluk olmadan da kulllana-
ge'mektedirler; ama, bu yarışa katılma
ya, aday adayı olmaya niyetli kişilerin 
önüne parasal bir baraj getirirsek, yan
lış psikolojik kavramlar üretmiş oluruz. 
Bu makamlar hizmet yeridir. Bu makam
ların, «Ben buraya gelirken bastırdım pa
ramı öyle geldim» denmeyecek yerler ol
duğunu düşünmek ve bunu topluma be-
nirnsetmefc zorundayız. 

Demokratik yarışı engelleyecek şekil
de, para faktörünü bir barajmış gibi ge-
tirmak, belki, Anavatan Partisi felsefesi
ne uygundur; ama, demokrasi felsefesi
ne hiç uygun değildir. 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Siz 
para almayın. 

M. ISTEMİHAN TALAY (Devamla) 
— Demokrasiyi yerleştirmek hepimizin 
görevi; biz siz meselesi değil bu. 

Bu görevlere seçilen kişilerin, kendi 
•paralarıyla değil', partiterıinin gücü ve seç

menlerin oyu ile işbaşına geldiği bilincin
de olmaları zorunludur. Yoksa, ne hiz
met vermesi gereken yerel halika, ne de 
onda, bu makamı parası ile satın almış 
gibi bir duygu yaratan parlamenterine 
karşı bir sorumluluğu kalmaz. Bu aday 
adayları, yarın hepimizden bunun hesabı
nı sorar. 

Bu kafa dile gidersek, bütün bu ma
kam ve mevkileri para ile satın alınacak 
yerler haline dönüştürürüz. Osmanlılar, 
iltizam sistemini, önce vergilerin toplan
masına dönük olarak kurmuşlar ve ver
gi bölgelerini mültezim denilen özel kişi
lere satmışlardı. Daha sonra bu sistem 
yaygınlaştı, valililiklerin veya paşalıkların, 
«en çok hediye verenlere, en çok bağışı 
yapanlara verilmesi» uygulaması ortaya 
çnktı ve koskoca (imparatorluk, bu tip 
yöntemler içerisinde batıp bitti. 

Anavatan iktidarını bir kez daha uyar
mak istiyoruz : Hizmet yerlerinin, hiz
met makamlarının üzerine, para gölgesi, 
para barajı getirmeyelim. Yarın, seçilen 
bu kişıillerin hepsi, öncelikle bu Parîamıen-
toya karşı tepki gösterir. Ayrıca, bu 
yerler, «Bir koy; beş kazan» felsefesinin1 

de bir uygulama makamı haline dönüş
türülür. 

Teklif sahibi Sayım Taşçıoğlu'na, es
ki Türk filimllerinin, şimdi alaya alınan; 
fakat iyice düşünüldüğünde içinde büyük 
bir gerçeği taşıyan «Para her şey değil
dir, mühim olan insanlıktır» cümlesini 
anımsatarak yüce heyetinize saygılar su
nuyorum. (SHP sıratlarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Talay. 

Komisyonun bir talebi vardır efen
dim. 

Buyurun Sayın Demire!. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI 

GALİP DEMİREL (Malatya) — Sayın 
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Başkan, maddenin yazılışında bir şekiî 
noksanlığı vardır, müsaadenizle arz ede
yim. 

»BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI 

GALİP DEMİREL (Mallatya) — «Mil
letvekili, belediye başkanlığı, belediye 
meclis üyeliği ve ıil gendi meclis üyeliği. 
iaday adaylarından alınacak özel1 aidat» 
ibaresinden sonra nokta değil, virgül ola
cak; bundan sonraki, «Bu aidatlar 64 
üncü maddedeki esasllar dahilinde siyasî 
partilerin yetkili merkez Ikarar organla
rınca tespit ve tahsil olunur» cümlesi, pa
rantez içinde ollacaktır efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu düzeltme yapılmış

tır. 
Başka söz isteyen?.. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sa

yın Başkan, birinci düzeltmeyi yaparsınız; 
fakat ikinci düzeiTtmeyi yapamıazsıaıız 
'efendilim; komisyonun, ikinci konuyu ye
niden ele alıp tashih etmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Efendim, parantez için
deki ifadedir. 

ÜÇİ&LERt KOMİSYONU BAŞKANI 
GALİP DEMİREL (Malatya) — Efen
dim, parantezin bir kulpu vardır, bir 
kulpu yoktur. 

IBAIŞKAN — Komisyon ifade deği
şikliği yapmıyor, mana değişikliği yapmı
yor, bir yazım hatasını düzeltiyor Sayın 
Bayazıt. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Raporda yok efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI 
GALİP DEMİREL (Malatya) — Var 
efendim, sadece bir tırnak eksik konul
muştur; başka bir değişiklik yoktur. 

(BAŞKAN — ANAP Grubu adına, 
Sayın Doğancan Akyürek; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA BEDRET
TİN DOĞANCAN AKYÜREK (tstan-
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bul) — Sayın Başkan, sayın milÜetvekille-1 

ri; bu Mecliste çok fazfla konuşan bir ar
kadaşınız değilim; ama, çok fazla dinle
yen bir arkadaşınızım. Şayet, biraz evvel 
SOP Grubundan sayın milletvekilli bura' 
da bazı iddia'larda bulunmıasaydi, huzu< 
rumuza gelmeyecektim; çünkü, bu mad
decin görüşülmesinde İçişleri Komisyo
nunda gerekli izahatı verd'im ve İçişleri 
Komisyonunda bulunan SHP'li arkadaş-
lanmrzvn da eti! kaldirımalarıylıa, oybirliği 
ile kabul! edilmişti. 

(Demek oluyor ki, burada konuşan ar
kadaşımız, kendi arkadaşlarının bu mad
deyi kabul ettiğini bilmiyor. 

İkincisi : Arkadaşımız burada bu şe
kilde bir ücret... 

.M. ÎSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Komisyonda öyle bir şey olmadı Sayın 
Başkam,. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ
REK (Devamla) — Ben karşınızda otu
ruyordum, siiziler ellerinizi kaldırmıştınız... 
((SHP sıralarından gürültüler) Kaldıırmış-
tınız, 

iBAŞKAN — Bir dakika efendim... 
'M. USTEMİHAN TALAY '(tçe!î) — 

O zaman, doğruyu tespit edelim efen
dim. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Hayır 
efendimi, kaldırmadık. 

BAŞKAN — Muhalefet şerhiniz var 
mı? 

lİİBRAHİ'M TEZ (Ankara) — Var 
efendim. 

BAŞKAN — Varmış; demek ki, bu
rada bir hata var. 

BEDRETTİN DOĞAMDAN AKYÜ
REK (Devamlia) — O zaman, elinizi kal
dırdınız ve muhalefet şerhi koydunuz... 
O dia başka bir husus efendim. 

BAŞKAN — Evet, bir hata var. 
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Efendim sayın üye iştirak etmediğini 
söylüyorlar. Tashih ettik efendim tashih 
ettik, buyurun. 

Lütfen, yalnız madde üzeninde efen
dim... Yani, biraz önce konuşan hatibin 
söz'eri hakkında değil, madde üzerinde 
konuşunuz, 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, deminki sözcüye hiç ka
rışmadınız; ş'mdi, sürekli, konuşmacıya 
karışıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Karaevli, karışıp 
'karışmadığımı siz yakinen gördünüz. Siz 
yak muydunuz salonda?.. Yolk muydunuz 
burada? 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Efendim hatibi sürekli... (SOP sıralıların
dan «Yeni geldi» seslleri) 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — (Bir şey
ler konuşsun da ondan sonra.. 

(BAŞKAN — Arkadaşlarınıza sorun 
lütfen. 

İBRAHİM TEZ (Anlkara) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Lütfen... Sizin, (komis
yonda bu maddeye iştirak etmediğinizi 
tespit ettik, 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sosyal-
demoıkrat Ha'ükçı Parti Grubunu İçişleri 
Kam:syonunda temsil eden 4 arkadaşı
mız, bu yasa teklifindeki tüm maddelere 
ve tümüne 'karşı muhalefet şerhi 'koymuş
tur ve h'Çb'r ankadlaşımız katılmamıştır. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-
REK (Devamla) — Sayın Başkan, ko
misyonda bu maddeyi izah ettiğ'm za
man, karşımda -arkadaşımı pek hatırlla-
mıyorum ama- SHP'li arkadaşlar oturu
yorlardı, «Biz, bu izahatınız için teşekkür 
ederiz» dediler. Ben, eli kaldırdıklarını 
gördüm; ama, ben yanılmış olabilirim. 
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Ellerini kaldırmamışlarsa, gözlerimin şaşı 
baktığını kabul edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Kibarlık ediyorsunuz. 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-

REK (Devamla) — Arkadaşımız, «Böy-
lle bir ücretin konması, aday olmaya en
gel teşkil eder» dediler. Aynı sayın arka
daşını, mıillletvekiilliği aday aidatını öde
yerek bu Meclise seçilip geldi. Şu hal
de, bir engel var idiyse, kendisine rakip 
dliacak,. belki kendisi yerine buraya gele
cek olanlara kendisi engel oHdtı. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Sizin getirdiğiniz yasalar... 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-
REK ((Devamla) — Üçüncüsü, seçilen ar
kadaşlar, «Ben paramı bastırdım buraya 
geddim diyor» dedi. 

(SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Onu 
da siz yaptınız. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-
REK (OevamKa) — Şimdi, arkadaşımı
za soruyorum : Paramızı bastırıp mı gel
diniz buraya? 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
taşma var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Salih Bey, sataşma yok, 
aidat üzerine... 

SALİH SÜMER ((Diyarbakır) — 
Madde üzerinde konuşsun. 

BAŞKAN — Salih Bey, bazen çok in
ce ve zarif sataşmalar yapıyorsunuz. Bir 
önceki hatibin', «aidat» hakkındaki sözle
rini söylüyor, 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Kendisi sataşmasın, madde üzerinde ko
nuşsun. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-
REK (Devamla) — Sayın Başkan, sataş
malardan rahatsız ollmuyorum; çünkü, 
arasıra ben de sataşıyorum. (Alkışlar) 
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(Sayın miüetveıkillleri, bu madde dile ge
tirilen husus şudur : Biliyorsunuz, seçim
ler mevcut 1 '800 be'ediyede -muhtemel 
ge'ecek'er'e 2 b'ne yakın- sizin arzunuza 
göne haziranda, başkasına göre ekimde, 
bu sene veya gelecek sene; ama, bir za
man bu seçim yapılacak. 2 bin, küsur be-
llediyede be"ediye ımec'ıis'erini hesap eder
sek, ortalama 15 - 17 kişi hesabı ile 30 -
35 bin kişi seçilecek. 11 genel meclisleri 
iç:n de 67 ilde, ortalama 30 - 40 kişi ola
rak hesap ederseniz, 2 500 - 3 000 kişi se
çilecek. Belediye başkanlarını da hesap 
ederseniz, demek oluyor ki, toplam 40 -
45 bin kişinin seçilmesi mevzubahis. Bi
liyorsunuz her göreve de bir aday olma
yacaktır; belkli iki, belıki üç aday olacak
tır. Demek ki, 100 bin kişilik bir toplu
luğa hizmet verecek veyahut da harca
ma yapacak bir durumda kailacağız. 

ıSiyasî partiler, mahallî seçimlerde bu 
harcamaları yapmak mecburiyetindeler. 
Milletvekili seçimlerinde olduğu gibi, se
çim sebebiyle, Hazine yardımı, bu yerel 
seçimlerde yok. Şu halde, siyasî partiler 
bunları kendi bünyelerinden karşılamak 
mecburiyetindeler. Bir siyasî partide, ka
naatimce en demokratik ve en pratik 
usul, harcamaların kaynağını temin eder
ken, bunu mümkün olduğu kadar yay
maktır. Bizim -kendi partim olarak söy
lüyorum- partin'n gelirlerini temin ko
nusunda, Haz'ne yardımı ve diğer malî 
kaynaklar dışında, önem verdiğimiz en. 
önemli husus, kaynaklarımızı geniş kitle
lere yaymak; yani, üye aidatı toplamak, 
yani rozet satmak, yani kravat maşası 
satmaktır. Biz bundan önemli gelirler el
de ediyoruz; ama, 45 - 50 bin kişinin, iki
şer üçer adayla 80 - 100 bin kişinin katı
lacağı, aday olacağı, form dolduracağı, 
bu formların inceleneceği önseçimlerin 
birtakım salonlarda yapılacağı gibi büyük 
bir hadiıseyi düşündüğünüzde, Hazineden 
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de yardım almazsanız, ne kadar gelir top-
larsanız toplayınız, bunun altından kal
kamazsınız. O zaman, arkadaşımın ded'ği 
ortaya çıkar. Yani parayı bastıran o za
man kazanır. Yani, parti olarak, malî ba
kımdan siz bu seçimlerde gerekli harca
mayı yapacak duruma gelmezseniz, o za
man, parasına güvenen çıkar, oradaki ön
seçime de hâkim olur, adaylığa da hâkim 
ölür; gücü de varsa, seçilirse, belediye 
başkanlığına da hâkim olur ve o takdir
de işte, parayı bastıran seçimi kazanır. O 
bakımdan, bunu gerekli görüyoruz. 

İBurada bunu temin etmek için dle si
yasî Partiller Kanununun 61 inci madde-
siınde yer alan gelir kaynaklarını ele al
dık, (c) fıkrasına, aynen mıiiletvekilıi se-
ç'imlerinde olduğu gibi, bir aday adaylığı 
üeret'ni koyduk. Bunu da bir tavanla sı
nırlamak için, biraz ewd Sayın Komis
yon Başkanının dediği g'bi, parantez içi
ne a'dığı gibi, 64 üncü maddede mıi'llet-
vekiİllerinin bir aylık ödeneğmi geçmemek 
kaydıy1a partilerin merkez karar organla
rına bıraktık. Yani, partiler, be'ediye baş
kanlığının, belediye medlis üyeliğinin, il 
genel ımedisi üyeliğinin, Türkiye çapın
da (67 vilayette ve 7O0 küsur İlçede) 
ehemım!;yet;ne göre, kend illerine göre, bu 
tavan esas o'maık üzere, ücreti aşağı doğ
ru indirerek de gdlir tenrn edecekler. 

Ben, hem kendi partimize, hem de 
muhalefet partilerine, böyle bir gelirden' 
faydalanmalarını ve böyle bir gellir elde 
etmenin, böyle bir geliri elde etmemeden 
çok daha sağlılk'lı ve faydalı olacağını 
zannediyorum. 

Saygı'ar sunanım. (ANAP sıralarım-
dan «Bravo» seslleri, alkışlar) 

M. tSTBMtHAN TALAY (İçe!) — 
Sayın Başkan, açıklama hakkı talep edi
yorum. 
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BAŞKAN — Efendim, burada sataş
ma yok; rica ©diyorum. 

M. ÎSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
-Sataşma değil efendim. 

BAŞKAN — Sataşma nedir? 
M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 

Maksadım yanlış 'anlaşılmıştır. 
BAŞKAN — Hayı:r, öylle bir şey yok. 
6 ncı madde üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. 
6 ncı maddeyi biraz önoe Sayın Ko

misyonun yaptığı şekil değişikliklleriyle 
beraber oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etme yeniler... 6 ncı mad
de kabul edilmiştir. 

7 ne'i maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 2972 sayılı Mahallî 

İdareler ile Maha!l!Ie Muhtarlıkları ve ih
tiyar Heyetten Seçimi Hakkında Kamu
nun 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«'Mahallî İdareller Seçimi beş yılda 
bir yapılır. Seçimin yapılacağı yılın hazi
ran ayının otuzuncu günü seçimlerim baş
langıç tarihi olup, seçimler aynı yılın 
ekim ayı içinde yapılır. Beş yıllda bir ol
mak şartıyla ek m ayımın hangi Pazar 
gününde seçimin yapılacağına T.B.M.M.' 
nce karar verilir.» 

BAŞKAN — 7 ne i madde üzerinde, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın 
Yaşar Topçu; buyurun. (DYP sıralların-
dan alkışllar) 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR 
TOPÇU (Sinop) —- Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeteri; Sivas Milletve
kili Sayın Mükerrem Taşçıoğlu ve üç ar
kadaşı tarafından verilmiş ollan bu tek
lifim tümü hakkında yapmış olduğumuz 
konuşmalardan sonra maddeler üzerinde 
söz almak niyetinde değildik; ancak, Sa
yın Bakanın dün yapmış olduğu açıkla
malar karşısında birkaç hususu tekrar di-
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le getirmek ve bir tespiti burada Zikret
mek için Söz almış bulunuyoruz. 

Bu maddede, 2972 say illi Kanunun 8 
linçi maddesi değiştirilmek istenmektedir 
ve seçimin başlangıç tarihi iîıe yapılma 
günileririin Meclisin kararına bağlanması 
belirtilmektedir. Evvela tespitimizi arz et
mek istiyorum. 

Arkadaşlar, ş'imdı değiştirıilmek iste
nen kaınunun iı'k görüşmesi 19814 yılında 
yap.Dmıştır ve o zaman, Yüce Meclisten 
2971 numaralı kanun olarak çıkmıştır. 
2971 numara ile çıkan bu kanunun şinıdi 
değiştirilmek istenen 8 inci maddesi, ay
nen bugün yapılmak üstenenı değişikliği 
ihtiva ediyordu. Kanun, Meclisçe kabul • 
edildikten sonra, bu haliyle, neşredilmek 
üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiş, 
Cumhurbaşkanlığı, Anayasanın 89 uncu 
maddesine göre, 2971 numara ile çıka
rılmış olan bu kanunu inceledikten sonra, 
bazu itirazlarda bulunmuştur. Bu itiraz
ların, bu madde ile ilgili kısmını, Sayın 
Cumhurbaşkanının bundan sonraki tutu
munun tespiti bakımından, burada tek
rar zikretmek istiyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanı, geri gönderme 
yazısında, «8 inci maddenin son fıkrasın
da, savaş hali veya Milletvekilleri Geneli 
Seçimleriyle birleştirmek amacıyla 
TBMM.'nin mahafllî idareler seçiımüerinin 
öne alınmasına veya ileri bir tarihe erte
lenmesine karar verebileceği düzenien-
miştiı". 

iBlllindiği gibi, Anayasanın 78 inci 
maddesi, savaş nedeniyle yeni seçimlerin 
yapılmasına imkân görülmezse, TBMM' 
riin seçimleri bir yıll geriye bırakmasına 
karar verebileceğini, geri bırakma sebe
binin ortadan kalkmaması halinde, erte-
'leme kararındaki usule göre bu işlemin 
tekrar edilebileceğini öngörürken, süreyi 
bir yıl ile sınırlamıştır. Kabul edÜlen me
tinde böyle bir süre sınırlaması bulunma-
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maktadır» diyor ve devam ediyor; «Kal
dı iki -bizce en önemlli tarafı bu- TBMM' 
nin hangi konuları karara bağlayacağı, 
Anayasanın özel maddelerinde belirtil
miştir. <Md. 77, 78, 83, 84, 87, 92, 99, 
lll'l, 121 ve 122) Maha'llî idarelerin se
çim sürdlerinin ertelenmesi veya öne alın
ması, karar değil, kanun konusu olacak
tır.; Sayın Cumhurbaşkanının fikri bu. 
«Nitekim, geçmiş uygulamalarda da, 
TBMM Seçimlerinin öne alınması veya 
illeri tarihe ertelenmesi, kararla; mahal'lî 
idarelerde ise kanunla yapılagelmiştir. 
Madde metni yan'lış yorum ve değerlen
dirmelere neden oilabilecek niteliktedir» 
diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ama, bun
dan takriben bir hafta on gün kadar ön
ce, Sayın Cumhurbaşkanı, basın aracılı
ğıyla, «Bu kanunun çıkması halinde ken
disinin geri göndermeyeceğini, neşredece
ğini» söylüyor. Anlaşılıyor ki, Sayın 
Cumhurbaşkanı, 1984 yılında, bugünkü 
şekliyle düzenlenmiş olduğu' için Anaya
saya aykırı bulduğu ve Anayasayla uyuş
maz bu'duğu bu kanunun bu mıaddesi-
rtin geri gönderme gerekçesinden vazgeç
miştir; ama... 

VEFA TANIR (Konya) — Betili de
ğil daha. 

YAŞAR TOPÇU (pevamfla) — Açık
lamasına göre söylüyoruz. 

... ama, biz bunun böyle olmasını te
menni etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı
nın Anayasaya dair vermiş olduğu kefa
let var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 89 
uncu maddedeki geri gönderme, neşret
meden tekrar gönderme yetkisi, Anaya
sanın 11 inci maddesindeki, «Kanunların 
Anayasaya aykırı olamayacağı» hükmü
nün bir nevi denetim mekanizmasıdır. 

Sözlerimin başında, Sayın Bakanımı
zın dün yapmış olduğu açıkllamalardan 
dolayı bu madde üzerimde söz almak za

ruretini hissettim dedim. Sayın Bakan de
diler ki, «Bu, Anayasa Komisyonundan 
geçti.» 

Arkadaşlar, Anayasa Komisyonunda 
konunun Anayasaya aykırı o'lup olmadığı 
-bize' göre- tartışılmadı. Biz tartıştık, da
ha doğrusu söyledik; ama, bu konuda bir 
tartışma ve karar söz konusu olmadı. 

'Şunu belirtmek istiyorum; Sayın Ba
kanımız diyor ki, «Kanun çıksın, buyu
run Anayasa Mahkemesine başvurun. 
Anayasa Mahkemesi sizi haklı bulursa ne 
â'i'â; bulmazsa, kanun geçmiş olur.» 

Bir konuşmamızda ifade etmeye çalış
tık; Anayasa Mahkemesi normal bir yar
gı mercii değildir. Buradan çıkan her ka
nunun Anayasa Mahkemesine gitmesi nor
mal değildir. Eğer, bu komisyonlar -ki, 
İçtüzükte Anayasa Komisyonunda önce
likle görüşüleceğine dair hüküm vardır-
ve Anayasa Komisyonu, sırf, bu kanun
ların formalite icabı görüşüldüğü bir yer 
olsa, zaten kurulmalarına gerek kalmazdı. 
Anayasanın 11 inci maddesinin önemi: 
Anayasanın kendi kendisini korumak için 
kurduğu mekanizma, bu tür işlemlerin, 
normal prosedürü içerisinde düşünülerek, 
tartışılarak yapılmasını öngörmek, yapıl
masını sağlamak için kurulmuştur. Aksi 
halde, bu iş otomatik hale getirilirdi. Ne 
yapılırdı? Meclis kanunu yapardı, bura
dan çıkan kanun, neşredilmek üzere 
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanlığın
ca neşredilen kanun da Anayasa Mahke
mesine giderdi, orası bir karar verirdi. 

Bendeniz, Meclise yeni geldim; ama, 
burada yapılan tartışmalardan görüyorum 
ki, bu iş biraz da o şekle dönüşmüş. Dün 
burada, bana göre, yanlış ifadede bulu
nuldu. Bir tarafta, 35 kanun hakkında 
Anayasa Mahkemesine başvurulduğu söy
lendi; bir tarafta da, bunun 14 tanesinin 
kabul gördüğü, diğerlerinin kabul gör-
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mediği söylendi. Hatta, Sayın Bakanımız 
dedi ki, «Madde bazında bunu yüzdeye 
vurursak, bu, yüzde 5'e tekabül eder.» 

Arkadaşlar, açıklıkla ifade ediyorum 
ki, 35 kanun hakkında Anayasa Mahke
mesine başvurmuş olunması yanlıştır; 
ama yine açıklıkla ifade ediyorum ki, 
bu 35 kanundan 14 tanesinin, hatta Sayın 
Bakanımızın ifade buyurduğu gibi, yüzde 
5'ine tekabül etse bile bu, Meclis için 
fevkalade yanlıştır. Bir Meclisin çıkardığı 
kanunların yüzde 5'inin Anayasaya aykı
rı bulunmuş olması ve burada onun sa
vunulması, fevkalade yanlıştır. 

Demek ki, Meclis, onu oluşturan, ona 
varlık, veren, devletin kuruluşuna varlık 
veren - esası itibariyle, anayasalar millî 
mutabakat belgeleridir - millî mutabakat 
belgesi üzerinde yeterli titizliği göstereme
miştir. 

ikincisi, yapılan iş yanlış oluyor. Biz 
dün burada ifade ettik, dedik ki, gelin 
Anayasayı değiştirdim, noksanınızı biz 
tamamlayalım. Arkadaşlarımız dediler ki, 
«Siz şartlı konuşuyorsunuz...» 

Arkadaşlar, biz şartlı konuşmuyoruz; 
biz diyoruz ki, şu seçimleri eşit yapa
lım. Seçimleri eşit yapalım demenin, şart
lı olan bir tarafı yok. Bu şartı Anayasa 
koymuş, biz söylemiyoruz. Anayasanın 
67 nci maddesi der ki, «Seçimler ve halk
oylaması serbest, eşit... tek dereceli...» 
«Eşit» tabiri Anayasanındır. Bizim burada 
söylediğimiz şudur: 2972 sayılı Kanu
nun 35 inci maddesi, 298 sayılı Kanunun 
52 ve 55 inci maddelerini uygulanmaz ha
le getirmiştir. Sadece 55 inci maddenin 
son fıkrasının uygulanmasını amirken, o 
da bu dönem Meclisimizi oluşturan Mil
letvekili Seçimi Kanununda yapılan de
ğişiklikle yürürlükten kalkmıştır. O hal
de, şimdi aşağı yukarı 2 bine yakın bele
diye başkanı seçeceğiz, binlerce il genel 

meclisi üyesi seçeceğiz ve bunlar siyasî 
partilerin iştiraki ile seçilecek; ama, si
yasî partiler radyo ve televizyonda - ki, 
devletin tek iletişim aracıdır, kamuoyu 
oluşturmakta en güçlü araçtır, 50 mil
yon kişiye hitap etmektedir- bundan ya
rarlanmayacaklar; yani, eşitlik, yararlan
mamakta sağlanmış olacak. Bizim itirazı
mız buraya. 

Bunun eşitlikle alakası yoktur. Bu, bi
ze göre, azınlığın çoğunluk haline gelme
sini önlemektir. Bizim söylediğimiz sadece 
budur. Yoksa, yapılan iş, bize göre - Sayın 
Bakanımızın izahından anlıyoruz ki- bir 
nevi zar atmak gibi, yani, eğer düşeş ge
lirse kazanacağım, hepyek gelirse kaybe
deceğim; yani Anayasa Mahkemesine gi
der de Anayasa Mahkemesi aykırı bul
mazsa seçimi yapacağım; Anayasa* Mah
kemesi aykırı bulursa seçimi yapamaya
cağım demektir. O zaman, burada, seçim 
yapmak kararlılığı yatmıyor, bu iş şan
sa bırakılıyor. Hatta hatta deniyor ki, 
mademki iktidar partisi oy kaybetmiştir, 
bırakın yapalım, yani bir defa Anayasa
yı çiğneyiverelim!.. «Anayasayı bir defa 
çiğneyiverelim»in mantığı olmaz; bunun 
mantığı yoktur, bunun savunulacak ta
rafı yoktur. 

Biz diyoruz ki, işi sağlam yapalım. 
Nasıl yapalım? Gelin şu 127 nci maddeyi 
değiştirelim. Sayı noksanlığınız mı var? 
Biz tamamlayacağız. Biz, sizden, kendi 
partimiz yahut muhalefet adına istisnaî 
bir şey istemiyoruz; Anayasanın uygu
lanmasını istiyoruz. Diyoruz ki, Anayasa
nın 67 nci maddesi «eşit seçim» mi diyor, 
eşit seçim yapalım. İsteğimiz bundan iba
ret. Nasıl yapacağız eşit seçimi? 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Nasıl ya
pacağız? Yani iktidarı mı bırakacağız? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır 
efendim, size, iktidarı bırakın falan di
yen yok, böyle bir şey söylemedik. 
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Diyoruz ki sadece, propaganda imkâ
nı verin. Propaganda imkânı vermiyorsu
nuz. Meydanlarda halkı toplayıp, konuş
makla, basına demeç vermekle bu ol
maz. Ülkemizde oy kullanma mecburi
yeti var; 27 milyon seçmen var, 27 mil
yon seçmen oy kullanacak. Oy kullanma 
mecburiyeti olan kişi, Doğru Yol Parti
sinin ne düşündüğünü bilmeden oy kul
lanacak; Anavatan Partisinin ne düşün
düğünü bilecek, televizyonu her gün din
leyecek. Dışarıdan bir parti ismi vere
yim, bilfarz Refah Partisinin ne düşün
düğünü bilmeden bu partiye oy verecek. 
Böyle şey olmaz diyoruz. Hem oy kul
lanma mecburiyeti getiriyorsunuz, hem de 
seçmenin aydınlatılmasına imkân vermi
yorsunuz. Şimdi modern hukukta buna, 
«Doğruları öğrenme hakkı» diyorlar ki, 
seçmene, doğruları öğrenme hakkı vermi
yorsunuz; bizim itirazımız buraya. Bunu 
sağladıktan sonra, biz diyoruz ki, ekim ayı
nı da beklemeyelim, seçimi haziran ayın
da yapalım. Şimdi biz önerge verdik, ge
liyor. Seçimi haziran ayında yapalım. 
Seçimden kaçtığımız yok. Bize göre, eğer 
seçim yapmakta samimî iseniz, Anayasayı 
değiştirmek için buraya geliniz; değilse, 
biz bu teklifinizi samimî bulmuyoruz; 
çünkü, şansa bırakılmış bir teklif, yani 
Anayasa Mahkemesinin görüşüne bırakıl
mış bir teklif, bize göre, seçim teklifi 
değildir. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OöLU (Sivas) — Siz bir şey kaybetmez
siniz ki... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, biz bir şey kaybediyoruz, kazanı
yoruz... Mesele, ülkede demokratik... 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, laf at
makla, konuşmaları uzatıyorsunuz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sa
yın Başkan, bunlar, zaten söyleyeceğim 
sözler. 

— 523 

31 . 3 . 1988 0 : 1 

Demokratik olmayan bir seçimin, kim
seye bahşedeceği bir şeref olamaz. Dün 
bunu burada izah ettik, dedik ki, seçim, 
demokratik ülkelerin, demokrasinin fârik 
mümeyyiz vasfıdır; olmazsa olmaz vasfı
dır. Seçim olmayan yerde, demokrasi ol
maz ki. Ama, seçimin hür, eşit, tek de
receli, gizli oy açık sayımla yapılacağı 
Anayasada yazılmış; bizim istediğimiz 
de bu. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Bunu 
yapmadık mı? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, yapmadınız. Şundan dolayı, bakı
nız şundan dolayı: Ben zikrediyorum, di
yorum ki... Açınız okuyunuz, 2972 sayılı 
Kanunun 35 inci maddesi 298 sayılı Ka
nunun televizyon ve radyoda propagan
dayı düzenleyen 52 nci maddesini bu ka
nun bakımından uygulamamaktadır. İşte 
bakınız, karşınızda, uygulamamaktadır, 
burada, radyo ve televizyon propagandası 
yoktur. 55 inci maddenin son fıkrası, sa
dece son fıkrası, seçimin başlangıç günün
den itibaren, Yüksek Seçim Kurulunun 
denetim ve gözetimi altında, partilerin 
verecekleri beyanatların, televizyondan 
eşitlik içerisinde yayınlanmasını amir iken, 
onu da, bu Meclisimizin seçilmesi için çı
karılmış olan kanun kaldırmıştır; onu da o 
kaldırdı. Yapılacak seçimde hiçbir parti
nin radyo ve televizyondan herhangi bir 
şekilde propaganda yapması mümkün de
ğil; yani, bizim söylediğimiz eşitlik, yok
lukta sağlanmış oluyor; itirazımız buna
dır. 

BAŞKAN — Sayın Topçu... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Top
luyorum Sayın Başkan. 

Bunun dışında, biz, dediğim gibi, 
ekim ayının beklenmesine de taraftar de
ğiliz. Eğer, bu iş samimî ise, biz hemen 
- imzaysa imza, parmaksa parmak deste-
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ği ile - Anayasanın 127 nci maddesinin 
değiştirilmesini, yani seçimin garantiye 
alınmasını istiyoruz. Zar atar gibi, düşeş 
geldi kazandık, hepyek geldi kaybettik 
şeklinde değil; bunu istemiyoruz. Eğer sa
mimiysek, seçimi garantiye alalım. Ana
yasa Mahkemesi geri çevirdiği zaman - ki, 
kanaatimiz odur; benim şahsen kanaatim 
odur, yüzde yüz geri çevirecektir. Bizim 
sayımız yetmiyor; 90 kişi değiliz, Ana
yasa Mahkemesine başvurmak için 90ı kişi 
lazım, 90 kişi Anamuhalefet Partisinde 
var, onlar başvurursa Anayasa Mahkeme
si bunu geri çevirecektir kanaatimiz odur -
seçim yapamayacaksınız. O zaman, «Ma
hallî seçimleri ekimde yapacağız» sözü, 
taahhüdü neyi ifade edecektir? 

NECAT TUNÇSÎPER (Balıkesir) — 
Anayasa Mahkemesine gitmesinler o za
man. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — O za
man, siz bu işte samimî değilsiniz sonucu 
çıkar. 

Biz samimî olarak, bu işin böyle ya
pılmasını arzu ediyoruz. 

Son olarak şunu söylüyorum. Sayın 
Bakanımız dün dedi ki, «İngiltere'de Baş
bakan, Kraliçeye gider, seçim yapacağını 
söyler.» 

Arkadaşlar, çok ciddî bir teklifimiz 
var; geliniz, demokrasiyi, Türkiye'de tar
tışılır olmaktan çıkaralım; elbirliği ede
lim, demokrasiyi tartışılır olmaktan çıka
ralım. Sayın Balkanımızın bahsettiği İngil
tere'de, Muhafazakâr Partinin varlığı 200 
yıla yaklaşıyor, bugünkü İşçi Partisinin 
varlığı 1899'dan bu yanadır; 89 yıla yak
laşıyor ve İngiliz BBC Radyosu, muhale
fetiyle, iktidarıyla herkese sonuna kadar 
açık. İngiltere'de, azınlığın çoğunluk hali
ne gelme hakkı sınırlanmış değil, hak ve 
hürriyetler sınırlı değil. Orada, herkes is
tediğini söylüyor, istediği şekilde devletin 

elindeki iletişim araçlarından da yarar
lanıyor. Bu şartlar olduktan sonra, biz 
Başbakanımıza o hakkı tanıyalım; buyur
sun, Başbakan ne zaman seçim istiyorsa, o 
zaman seçim yapalım; ama, demokrasiyi 
tartışılır olmaktan çıkaralım. Biz, ikide 
bir, muhalefet olarak buraya gelip de, 
«Niye kapatıyorsunuz kardeşim, etmeyin, 
eylemeyin» diye size burada yalvanmaya-
lım. Söylediğimiz budur. O şartları ha
zırlayın, tamam... 

BAŞKAN — Sayın Topçu... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Mese

le?.. Mesele budur. Yoksa, işimize geldi
ği zaman İngiltere ile mukayese edelim, 
işimize geldiği zaman başka ülkelerle mu
kayese edelim... Bunun da, bize göre, 
mantığı yoktur. 

Hepinize hürmetlerimi ve saygılarımı 
arz ediyorum, sağohın. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Topçu. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Turan Bayazıt; buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN 
BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; bu teklifin en önemli 
maddesi, görüşmekte olduğumuz 7 nci 
madde. İki noktadan en önemli maddesi; 
teklifin asıl amacı olan 11 inci maddenin 
son fıkrasının üzerine serilmiş bir bran
da bezi, dikkatleri kendi üzerine çeken 
bir madde ve taşıdığı ilkeler açısından, 
Anayasaya uygunluğu tartışılan bir mad
de. Bu nedenle, ben bu raporu değerlen
dirirken, aksesuar maddeleri olarak nite
lediğim diğer maddelerinin dışında, ağır
lıkların bu maddelere verilmesi gerektiği 
inancındayım. 

Yine bu teklifin bir kaderi var aziz 
arkadaşlarım. Geçen dönem hiç yaşama-
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dik ve sanıyorum ki, Türkiye Cumhuri
yeti Parlamentosunda şimdiye kadar ya
şanmadı. Bu teklif, gerekçesinin düzeltil
mesi için, hakikî maksadı sırıttıran; ha
kikî maksadı yansıtan, ortaya koyan ge
rekçenin düzeltilmesi için geri çekilen bir 
tekliftir. Bu nedenle, bir ölçüde kadersiz, 
belki iktidarın gerçek niyetinin ortaya çık
masını sağlaması itibariyle demokrasi 
açısından da kaderli bir tekliftir. 

Sayın Başkan, esas amaç nedir?.. Üst
teki noktaları yüzeysel bazı hususları bi
raz şöyle araladığınızda, esas amaç or
taya çıkmaktadır. Esas amaç, haziran 
ayında yapılacak mahallî idareler ara se
çiminden kaçmaktır. Bu teklifin hazırla
yacağı ortam ile, Sayın özal, siyasette 
havlu atmaktadır arkadaşlarım. Gene, bu 
teklif kamuoyu yoklamalarını - ki, bıra
kın profesyonel şirketlerin yaptığı kamu
oyu yoklamalarını- en sağlıklı bir şekil
de ANAP'ın değerlendirilişi olarak tescil 
eden bir belgedir. Eğer, ANAP, kendi 
oy nispetindeki düşmeyi hissetmemiş, gör
memiş, tespit etmemiş olsaydı, bu yola 
başvurmak talihsizliğini hiçbir zaman gös
termezdi. Onun için, Başbakanın, siyasal 
arenada, siyasal ringte havlu attığını ve 
Anavatan iktidarının, kamuoyu yoklama
sı şekliyle kendi siyasî ibresini bu teklifle 
tayin ve takdir ettiğini, teşhis ettiğini özel
likle vurgulamak istiyorum. 

Sayın Başkanım, soruyorum bu teklife 
olumlu oy verecek arkadaşlarıma: Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinde mahallî ida
reler genel seçimi hangi yıl yapılacaktır; 
bilen var mıdır bunu? Soruyu tekrarlıyo
rum : Türkiye Cumhuriyeti Devletinde 
mahallî idareler genel seçimi hangi yıl ya
pılacaktır? 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Onu Meclis tayin eder. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — O, Meclisin bileceği iş. 

M. TURAN BAYAZ1T (Devamla) — 
Şu an bunu, maalesef, Hükümet de bil
memektedir; ama politik bir yaklaşımdır; 
beyanların samimiyetine, ciddiyetine, cid
dî bir devlet anlayışını benimsemiş bir par
ti olarak inanmaya da mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklifle de
ğiştirilen eski 8 inci madde «Her seçim 
dönemi» tabirini taşımakla, işi netleştir
mişti; ama bu teklifteki değişik madde
de, «seçimin yapılacağı yıl» diye getirilen 
bir deyimle, seçimin yapılacağı yılı, ana-
mevzuatta görülebilir, anamevzuatla tes
pit edilebilir bir nitelikten, kasten soyut
lamış oluyorsunuz. İşte, bu nedenledir ki, 
devlet ciddiyetine sığmayan bir yaklaşım
dır diye değerlendirdim ve rica ediyo
rum, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulunu ve komisyonlarıyla, Genel Kuru
luyla Türkiye Büyük Millet Meclisini, biz, 
bir mahalle sokaklarını temizleme derne
ğinin asgarî ciddiyeti içinde muhafaza 
edelim ve mütalaa edelim, işte, bu tavır
da, bu davranışta olması gereken ve Türk 
Devletinin geleneklerinde, Anavatan Par
tisi İktidarı dönemine kadar olan gelenek
lerinde, hiçbir zaman sarsılmayan devlet 
ciddiyetini bulmak mümkün değildir. 

Sayın Başkanım, Anayasanın 127 nci 
maddesini nasıl1 ahlamak gerekiyor? «Beş 
yılda bir yapılır» deyiminin Türkçe tah
lilini yapacak değilim; arkadaşlar da bu
nu böyle biliyorlar, bu teklifi hazırlayan
lar da bunu biliyorlar, buna oy verecek
ler de bunu biliyorlar, bunun dolu dolu 
beş yıl olduğunu herkes biliyor. Bu «beş 
yılda bir» deyimi çok açıktır. Bunun için, 
teklifi hazırlayanlara, Meclis Başkanlığı
nın İngilizce kursları açtığı gibi, Türkçe 
kursları açmasma lüzum yoktur. Bir halk 
deyimiyle söylüyorum -yanlış anlama
yın, hakaret olarak kullanmıyorum- bu-
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mu hınzırlıklarından anlamazlıktan geliyor
lar; yoksa, onlar da bunun dolu dolu beş 
yıl olduğunu biliyorlar; belgelerle ispat 
edeceğim. Acaba, Anavatan Partisi, bu 
teklife kadar, 127 nci maddeyi nasıl an
lamıştı? İşte, 2972 sayılı Yasanın 8 inci 
maddesi, bu maddenin yerini almıştır; 
«Her seçim döneminin beşinci yılı» de
mektedir. 3030 sayılı Büyük şehir Beledi
ye Meclisi hakkındaki Kanunun 10 uncu 
maddesi, «Görev süresi 5 yıldır» demek
tedir. Yine aynı yasanın, Büyükşehir Be
lediye başkanları hakkındaki 14 üncü 
maddesi, «5 yıl süre ile seçilir» demekte
dir. Milletvekili Seçimi Kanununun 6 ncı 
maddesine göre, her seçim dönemi 5 yıl
dır, Anayasada da bellidir. Yine bu tek
lifte bir madde var; teklifin 11 inci mad
desinin son fıkrası, «Mahallî İdarelerin 
Genel Seçimlerine bir yıl kala...» diyor. 
Yani, siz bunu beş yıl olarak kabul et
mediniz mi, üçüncü yıl bittikten sonra ve
ya sizin matematiksel yaklaşımlarınıza 
göre, «Üçbuçuk yıldan sonra ara seçimi 
yapılmaz» yargısına varmış olacaksınız. 

Anavatanın anlayışı buydu, değerlen
dirmesi buydu; bugün de bence anlayışı ve 
değerlendirmesi budur; ama,'bunun dışın
da bir yaklaşıma girmeye mecbur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
seçim yılı nasıl belirlenecek? Arkadaşım 
demin onu söyledi; burada kasten boşluk 
bırakılmış. Her ne kadar maddenin son 
cümlesinde, seçimin yapılacağı pazarın 
hangisi olduğunu Meclisin tayin edeceğine 
dair bir açıklık var ve Sayın Bakan, Ko
misyonda, «Meclis, ekim ayının hangi pa
zarı olduğunu tayin ederken, seçimin ya
pılacağı yılı da belirleyecektir» demişler
dir. Bu yetkiyi nereden alacaklardır, bil
miyorum. Bu, ayrı bir kanun getirmek 
suretiyle olur da; kararla, kanunda olma
yan bir yetkiyi tespit etmek ve kullan

mak nasıl olabilecektir? Bu hususta tered
düdümüz var; tereddüdü bırakın, imkân
sız görüyoruz. 

Yine, madde ve karar mevzuu... Çok 
acıdır, Sayın Adalet Bakanı, dün bura
da, «Kanunla, kararın farkı yoktur» de
diler. Kanunla kararın farkı vardır Sa
yın Bakan. Mecbur olduğunuz zaman, ba
zı kelimeleri kullanırken, lütfen çok açık 
hukuk boşluklarına düşmeyiniz. Kanun
la kararın her açıdan farkı vardır; bıra
kınız Anayasa Mahkemesinin denetleme
sini, demokratik dengeleri devreye sokma
sı bakımından farkı vardır. Kaldı ki, Ana
yasanın 67 nci maddesi açıktır. 67 nci 
madde, vatandaşın seçme ve seçilme hak 
ve özgürlüklerinin kanunla belirlenece
ğini açıklamaktadır. Bu, çok sarihtir. Se
çim gününün tayini, seçimin nasıl yapı
lacağı, oy pusulasının şekilleri; hepsi bu
nun içindedir. Anayasa, bunu kanuna 
bağlamışken, Sayın Adalet Bakanının, 
«karar» demesindeki mantığı anlamak 
mümkün değildir. 

İkinci konu şu: Acaba hangi pazar 
günü yapılacak? Gerekçe, okuduğunuz
da, insanı bir parça güldürüyor. Gerek
çede, ekim ayının pazarlarının millî ve 
dinî bayramlara rastlaması, bir sebep ola
rak gösterilmiş. 29 Ekim tek millî bay
ramdır; dün de söylendi. Ekim ayının bi
rinci, ikinci ve üçüncü pazarlarına 29 
Ekim rastlar mı arkadaşlarım? Ama, gö
rüyoruz ki, Anavatanın, hukukçuluğa 
özenen mühendisleri, bu özentinin kendi
lerini zorladığı çalışmalarla veya yön
lenmelerle, matematiği bir parça unutmuş
lar. 

Yine, Milletvekili Seçimi Kanunu 
«İkinci pazar» diyor. Bu maddenin yerine 
geçtiği 8 inci madde, «İlk pazar» diyor. 
Hepsini bırakın, yine bu teklifin, ara se-
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çimle ilgili 11 inci maddesi, «Üçüncü pa
zar günü» diyor. 

O halde, bir raporda iki madde; bir 
tanesi, «Hangi pazar olacağını Meclis ta
yin eder» diyor, aynı rapordaki ikinci 
madde, «Üçüncü pazar günü» diyor. Sa
yın Başbakanın kulakları çınlasın, çifte 
standart kullanmak, her zaman, muhale
fete yüklediği bir yaklaşımdır; işte bu, 
açıkça bir çifte standart. Yalnız bu mu?» 
Milletvekillerinin seçim çevrelerini bölü
yorsunuz; örneğin, Karşıyaka'dan bir 
milletvekili seçtiriyor, îzmir Milletvekili 
unvanım veriyorsunuz; ama Bornovalı 
seçmenler onlar için oy kullanmıyor. Bü-
yükşehir belediyelerine gelince, tutuyorsu
nuz, Fatih'teki seçmene, Kartal Belediye 
Reisini seçtiriyorsunuz. Bunlar çifte stan
darttır. Bunlar, belki Anavatan iktida
rının siyasî menfaatine hizmet edebilece
ği varsayılan yaklaşımlardır; ama demok
rasiye hizmet edecek yaklaşımlar değildir 
arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, söz süre
niz bitmek üzere. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Kişisel söz hakkımı kullanıyorum. 

BAŞKAN — Kişisel söz hakkınız, Sa
yın İstemihan Talay Beyden sonra geli
yor; üst üste konuşmak imkânsız. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Sayın îstemihan Talay sırasını bana veri
yor efendim. 

BAŞKAN — Eğer sırasını verirse me
sele yok. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Veriyorlar efendim. (ANAP sıralarından 
«Nerede verdi?» sesleri) 

M. ISTEMİHAN TALAY (içel) — 
Evet, söz sıramı Sayın Bayazıt'a veriyo
rum. 

BAŞKAN — Peki, buyurun Sayın Ba
yazıt. 
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İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Kürsü baskısı bu. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
işin kötüsü, sizde ihtiyarlara da fırsat ta
nınmıyor. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — Ama, efendim, biz sizi 5 
senedir dinliyoruz. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Sizde ihtiyarlara da fırsat tanınmıyor Sa
yın Taşçıoğlu. 

Sayın Başkanım, iki önemli konuya 
değinmek istiyorum; bunlara, demokrasi
mizin geleceği bakımından değinmeye 
mecburum. 

Birincisi, Anayasa Mahkemesi konu
su. Bilmiyorum, demokrasiyi sadece oy 
ağırlığında gören bir zihniyete, bilmiyo
rum, demokrasinin bir dengeler rejimi 
olduğunu bir türlü benimseyemeyen bir 
zihniyete, Anayasa Mahkemesinden bah
setmek gerekir mi? Ama, bahsetmeye 
mecburuz arkadaşlarım. 

Anayasa Mahkemesi üzerinde, ta ge
çen dönemden bu yana «Kararlar 5'e 
7 alındı, 6'ya 5 alındı» matematiksel 
oranlaması ve Anayasa Mahkemesi, «Şu 
kadar başvurdunuz, bu kadarı reddedildi» 
şeklind6ki oransal yaklaşımla küçük dü
şürülecek bir müessese değildir. Anayasa 
Mahkemesi, bu devlette, Tüfkiye Cum
huriyeti Devletinde, rejimin teminatıdır. 
Onun için ben, hiçbir zaman rakam ver
mek istemiyorum ve ben bu konuşmam 
arasında, «Açtığımız 34 davanın 15 ta
nesi kabul edildi, 10 tanesi reddedildi, 9 
tanesi de derdesttir» derken, inanın ki, 
vicdan azabı çekiyorum. Ama, değerli 
arkadaşlarım, dün burada, Sayın Adalet 
Bakanının, - ki, sözlerinin başlangıcında 
Anayasa Mahkemesine yaklaşımlarını bir 
hukukçuya, bir adalet bakanına yakışır 
tavır olarak değerlendirmiştim - sonun-
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da, Sayın Aşık'ın verdiği rakamları dü
zeltmek gayreti içinde, «Yüzde -95'i ka
bul edilmiştir» şeklinde bir beyanda bu
lunmasını ve bu beyanın, bu Meclisin za
bıtlarına geçmiş olmasını talihsizlik ola
rak kabul ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mah
kemesi, rakamlarla değerlendirilmez; 
Anayasa Mahkemesi, kararlarındaki, de
mokrasiyi yaşatan, kararlarındaki, de
mokrasiye ışık tutan fikirlerle değer
lendirilir. Lütfen, bunu gözden uzak tut
mayınız. 

Yine önemli bir konu : Sayın Genel 
Başkanımız, «Bu kanun çıkınca Anaya
sa Mahkemesine gideceğiz, Anayasa Mah
kemesi iptal edecektir» dedi, biz de diyo
ruz ve bunu tekrar ediyoruz. Burada bir 
inanç vardır, inancın ne olduğunu bilme
yenler, inancın ne olduğunu anlamayan
lar bunu saptırabilirler; ama saptırılama-
yacak, tevil edilemeyecek, saklanamaya-
cak bir beyan vardır; Sayın Başbakanın, 
çok masumane bir yaklaşımla, Anayasa
nın bir kereciik ihlal edilebilmesini - baş
ka kelime kullanmaktan sarfınazar ediyo
rum, teeddüp ediyorum - doğal karşıla-
masıdır. Bir beyandaki asaleti, bir beyan
daki demokratik yaklaşımı, öbür beyan
daki demokrasiye ters düşen tavrı, Yüce 
Meclisin ve tarihin takdirlerine sunuyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkanım, sözlerimi, dün bura
da konuşan Anavatan Partisi Grubu söz
cüsünün bir beyanıyla bağlamak istiyo
rum. Bizce, grup sözcülüğü önemli sı
fatlardır; grup sözcüsü burada partisini 
bağlar, grup sözcüsü burada partisinin 
politikasını dile getirir. 

Önce diyalog konusundan bahsetmek 
istiyorum. «Diyaloga hazırız» dendi. Bu 
teklif - sanıyorum birbuçuk ay Önce -
Anayasa Komisyonunda görüşülürken, 
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Anavatan Partisinin bütün iri kıyımları 
oraya gelmişti... 

BURHAN CAHİT GÜNDÜZ (tz-
mir) — Ne demek o? 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Açıklayacağım arkadaşlarım; siyasî 
iri kıyımlar. Kimlerdi bunlar?.. Bir Sa
yın Özal yoktu ve söylemiştim, «Sayın 
Başbakanı niye getirmediniz?» demiştim. 
Genel başkan yardımcılarının hepsi var
dı, «İkinci adam» diye basına geçen kişi 
vardı, grup başkanvekilleri vardı, komis
yon başkanları vardı arkadaşlarım. Ora
da, bu' konuların diyalogla halledileceği
ni söylemiştim ve Sayın Keçeciler bana, 
«Haklısınız, diyalog çağrısı yapacağız» 
demişlerdi. 2,5 ay geçti, 2 ay geçti, 1,5 
ay geçti, 15 gün geçti; nerede o çağrı?.. 
Siz diyalog yapamazsınız; çünkü siz di
yalogu, kahve sohbeti olarak değerlendi
riyorsunuz; çünkü siz diyalogu, öne atı
lan bir metni iyileştirmek şeklinde de
ğerlendiriyorsunuz, Siz, hiçbir zaman, 
temelden başlayarak bir binayı inşa et
meyi değil, inşa ettiğiniz bir binaya otur
ma ruhsatı verilmesini! diyalog olarak 
değerlendiriyorsunuz. (SHP sıralarından 
alkışlar) işte bu nedenledir ki, siz diyalo
ga giremezsiniz arkadaşlarım; ama biz, 
her türlü partilerarası uzlaşmaya yine 
açığız. 

İkinci konu ve talihsiz beyan... Den
di ki, «Cumhurbaşkanını, Meclis Başka
nını seçemeyen bu Meclis, 25 veya 35 
sefer seçim kanunlarını değiştirmiştir.» 

Aziz arkadaşlarım, o meclisler cum
hurbaşkanlarını seçememişjlerdir, o mec
lisler Meclis başkanlarını seçememişler
dir, bunun çok çok üstünde, o meclisler 
bir anayasa kadar önemli olan seçim 
mevzuatını ve siyasî partiler mevzuatını; 
bu kadar oynanarak, bu kadar kendi 
partisel çıkarları için oynayarak, bu ka
dar, Meclis içindeki partilerin diyalogunu 
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dışlayarak, oynayarak, Türk demokrasi
sini ara rejime getirmişlerdir, Türk de
mokrasisini kesintiye getirmişlerdir. An
cak biz, Türk milletine söz veriyoruz ve 
diyoruz ki : Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti bu çatının altında bulunduğu sürece, 
bu Meclis nasıl, Meclis Başkanını seç-
mişse, bu Meclis, demokratik usullerle 
Cumhurbaşkanını da seçecektir ve Türk 
demokrasisi, Sosyaldemokrat Halkçı Par
tinin teminatında olarak, iktidarın oyna
dığı, bu ana noktalarla getirmek istediği 
sistemler yüzünden, herhangi bir şekilde 
ve hiçbir zaman inkıtaa uğramayacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bayazıt. 

Hükümet adına, Sayın Adalet Baka
nı Oltan Sungurlu; buyurun efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; bu 
kanun teklifiyle alakalı görüşlerimizi dün
kü oturumda bildirdiğimiz için, bugün 
söz almayı düşünmüyordum; ancak, Ana
yasa ve Anayasa Mahkemesiyle alakalı, 
kanun ve karar ile ilgili hususlarda, be
nim beyanlarımın dışında veya maksadı
mın dışında bir değerlendirme yapıldığı 
için; o mevzudaki görüşlerimi herhalde 
iyi anlatamamış olacağım ki, o hususla
rı tekrar etmek, açıklamak için huzuru
nuzdayım. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasa 
Mahkemesi hakkındaki görüş ve düşün
celerimizi, Anayasa Mahkemesine, Ana
vatan Partisi olarak saygımızı ifade et
miştik; Anayasa Mahkemesinde dava 
açılmasından ve Anayasa Mahkemesinin 
kanunları bozmasından rahatsızlık duy
madığımızı, hukuka saygılı olduğumuzu 
ifadeye çalışmıştık; «Ama, acaba, muha-
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lefetin Anayasa Mahkemesinden endişe
si mi vardır, kuşkusu mu vardır ki, bu 
kanunun Anayasaya aykırı olduğunu ıs
rarla söyler ve Anayasa Mahkemesine 
gitmek hususunda, bilahara - eğer hak
lıysalar - çıkacak neticeye güvenmez?» 
demiştik. 

Biz, bu Yüce Mahkeme üzerinde faz
laca beyanda bulunmak istemiyoruz. 
Anayasa Mahkemesinde açılan dava sa
yısı 35'tir, 30'dur, onu da kesin rakam
larla bilmiyorum; ancak, Bakanlığımda 
ihzari olarak yapılan bir çalışmada bana 
verilen bilgi, açılan davaların yüzde 95 
oranında reddedildiğidir; kabul yüzde 5' 
tir. Bu, Anayasa Mahkemesinin leh ve 
aleyhinde bir değerlendirme değildir. Bu, 
muhalefetin, Anayasaya aykırılık iddia
larının ciddiyetinin değerlendirilmesidir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

«Kanunla karar arasında fark yok
tur» yolundaki sözümün ne şekilde be
yan edildiğini bilemiyorum. Sayın Baya
zıt haklıdırlar; elbette ki kanunla, karar 
arasında fark vardır. Ben, seçim tarihi
nin tespiti hususunda bunu söyledim. Se
çim tarihinin tespiti hususunda, kanun
la karar arasında bir fark yoktur. Kaldı 
ki, Anayasamız, «Seçim tarihi illa kanun
la tespit edilir» diye bir hüküm koyma
mıştır; ama, kararla tespit edilebileceğine 
dair, yer yer hükümler vardır. 

Müsaade ederseniz - dün da belirttim, 
bugün de - ifade etmeye çalışayım. Ana
yasamızın 77 nci maddesi, «Meclis, bu 
süre dolmadan seçimin yenilenmesine 
karar verebileceği gibi, Anayasada belir
tilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca 
verilecek karara göre de seçimler yeni
lenir. 

Yenilenmesine karar verilen Mecli
sin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine 
kadar sürer» demektedir. 
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Anayasamızın 78 inci maddesinin bi
rinci fıkrasının son cümlesi, «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl 
geriye bırakılmasına karar verebilir» de
mektedir. Bunlar, illa ve illa- bu hadise
nin aynısıdır demiyorum; ama, böyle bir 
kararın kanunla olması gerektiğine dair 
Anayasamızda bir hüküm yok. Anayasa
mızda, seçim tarihinin kararla olabile
ceğine dair, . okuduğum noktalarda hü
küm var; onu ifade etmek istemiştim, 
iyi ifade edememişim, Sayın Bayazıt o 
noktaya değindiler. Biz de bu suretle, Yü
ce Meclisin huzurunda, kanunla kararı 
aynı mahiyette görmediğimizi ifade etme 
imkânına kavuşmuş olduk. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; bizim söylediğimiz husus şu idi : 
Eğer, bu çıkacak kanun Anayasaya aykı
rı ise, mevcut kanun da o zaman Anaya
saya aykırı demektir; çünkü o da «Ha
ziran ayında seçim yapılacak» diyor. 
Hangi haziran?.. 1988 yılı Haziranında 
henüz beş yıl dolmamış, 1989 yılı hazi
ranında beş yılı geçmiş; dava açma im
kânı da yok. O zaman, Anayasaya ay
kırı bir durum fiilen mevcut, hukuken 
mevcut, eğer seçimler o kanuna göre ya
pılırsa. Bu sözüm, Anayasaya aykırılık 
iddiasının varit olması hali içindir, bizim 
kendi görüşümüz olarak söylemiyorum. 
iddianın varit olması halinde, o zaman, 
Anayasaya aykırı bir kanuna göre seçilm 
yapılmış olacak. Halbuki, şimdi gelen bu 
kanun teklifi ile öteki arasında bir fark 
olmadığına göre ve Anayasa Mahkeme
sine de dava açma imkânı doğduğuna gö
re, bütün bu iddiaların ortadan kaldırıl
masının imkânı doğmuştur, iddiaların 
meşru zemine oturtulmasının imkânı doğ
muştur. Bu imkândan istifade etmek is
teyen, Anayasaya saygı mevzuunda has
sasiyet gösteren grupların, bundan istifa
de için, bu imkânı kullanmaları gerekir. 

«Aksine, böylesine doğan bir imkânı red
detmek suretiyle - iddiaları varit ise -
Anayasaya aykırı bir halde seçime gitmek
leri doğru değildir» demiştik. 

Arz ederim efendim. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aşık, söz istemiş
tiniz; ancak, şahıslar adına söz istemi Sa
yın Talay'la tamamlanıyor. Eğer grup 
adına istiyorsanız size söz verebilirim, 
şahıslar adına söz veremeyeceğim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Talay. 
M. ÎSTEMİHAN TALAY (tçel) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; in
sanlık tarihi kadar eski bir müessese de, 
toplumun objektif bir sistem içerisinde 
yaşamasını öngören hukuk düzenidir. 

Çağdaş devletin bir tanımı da, yazılı, 
objektif hukuk kurallarıyla yönetilen dev
let demektir. Anayasasıyla, yasa, tüzük, 
yönetmelik ve gelenekleriyle, herkes ta
rafından önceden bilinen ve herkesin uya
cağı kurallarıyla yönetilen bu devlet, her 
şeyden önce, vatandaşlarına güven ve
rir, vatandaşlarının nasıl, hangi koşulda 
yönetileceğini onlara algılatır. 

Türkiye Cumhuriyeti, dünden bugü
ne, belli kurallar içinde gelmiş; kuşkusuz 
ki, bugünden yarına da yine belli yazılı 
kurallar içinde intikal edecektir. Geç
mişi ve geleceği bir yana bırakarak, sa
dece bugünün çıkarlarına dayalı bîr key
filikle devlet yönetmenin, hiçbir kimse
ye, hiçbir örgüte, hiçbir yararı olmaya
cağı açıktır. 

Bu çerçeve içinde baktığımızda, ne 
Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu, ne 
de muhalefet grupları, hiç kimsenin me
murları değildir. Ortada, herkesin uyma
sı gereken bir objektif Anayasa kuralı 
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varken, Sayın Özal'in işine böyle geliyor» 
diye seçime sürüklenmemiz, elbette biz
den beklenmemelidir. 

Bizim amacımız, seçimin zamanında 
yapılmasını sağlamaktır. Biz, Sayın Özal' 
in keyfiliğini, aşiret gibi devlet yönetme 
hevesini kırmak ve yönetimi demokratik 
bir çizgiye oturtmak için çafa sarf edi
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, kısa bir süre 
önce, geceli gündüzlü tartışmalarla, di
dinmelerle, bu Parlamentodan iki yasa 
çıktı ve bu yasaların birçok yanlarını eleş
tirdik; ama bir nokta var ki, her iki yasa 
içinde de, bu, Anavatan Hükümetinin 
devlet yönetme özelliğini ve çarpıklığını 
açıkça ortaya koymaktadır. Gerek vergi 
yasası, gerekse bazı suç failleri hakkında 
uygulanacak yasalarda da bu durum açık
ça görülmektedir. Hükümet, çıkardığı 
kanunlarda bile, keyfiliğe ve şahsî takdire 
prim tanımakta; objektifliğe önem verme
mektedir. Örneğin, toplanan payların ne 
şekilde kullanılacağı, tamamen, bakanla
rın kişisel takdirine bırakılmıştır. Aynı 
şekilde, suçluların tespiti de, bazı kişile
rin; ama, gene bazı suçluların ihbarına 
bırakılmıştır, yani, objektiflik bir kenara 
atılmaktadır. 

Şimdi ortaya çıkan tablo dab.a da il
ginç, daha da vahimdir. Sayın Başbakan, 
bir kere Anayasayı ihlal edeceğini bile 
bile, karşımıza, hem keyfilik hem de Ana
yasa ihlalini taşıyan bir teklifi getirmek
ten çekinmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, hukuk, iktidar
ların ayak bağı değildir; hukuk, devlet 
yönetiminin temel unsurudur. Sayın Baş
bakan, bu yasanın Anayasa Mahkemesin
den dönmesine sebep olursa, bile bile, bu 
Parlamentoyu Anayasa ile karşı karşıya 
getirmiş olmayacak mıdır? Parlamento
nun prestiji, bu kürsüde sadece bazı hay-
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van isimlerinin telaffuz edilmesiyle mi 
düşecektir; yoksa, Parlamentonun çıkar
dığı yasalar, Anayasa duvarına çarpıp 
geri dönünce de, aynı şekilde prestij kay
bı olmayacak mıdır? 

Sayın milletvekilleri, bu teklifin 7 nci 
maddesi, seçimin beş yılda bir yapılaca
ğını ifade etmekle beraber, yapılacağı 
yılı belirtmemektedir. Bu bir tuzak hü
kümdür, Anayasadan kaçmayı amaçla
yan bir hükümdür. Aym şekilde, seçimin 
günü de dikkatlerden kaçırılmaktadır. 
Anayasayı ve meşruiyet çizgisini, kelime 
oyunlarıyla zorlamanın çabası, bu hü
kümde açık seçik belli olmaktadır. 

Seçim yasaları, temel yasalardır ve 
toplumun geleceğini, demokratik uzlaş
manın koşullarını sağlayan yasalardır. 
Ne yazık ki, bu kadar ciddî bir konuyu, 
Anavatan iktidarı sürekli dejenere etmek
te, her seçim için, bir yeni seçim kanunu 
çıkarılarak, hem de iktidara yeni avan
tajlar sağlayacak kanunlar çıkarılarak, 
toplumsal uzlaşma yerine, toplumsal uz
laşmazlıklar ön plana çıkarılmakta ve kö
rüklenmektedir. Anavatan iktidarının, hu
kuka aykırı bu tutumdan vazgeçmesi, 
Türkiye'de demokrasinin yerleşmesinin 
ve gelişmesinin ön koşuludur. 

Türkiye'de, aşiret devletinin buyrukçu 
yönetimi mi, yoksa modern demokratik 
devletin kurallara bağlı yönetimi mi ege
men olacaktır? Bu konuyu, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi olarak çözmek hepi
mizin görevidir. 

Biz diyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti, 
tek kişinin keyfî yönetimine girmeyecek 
kadar devlet geleneği olan, demokratik 
tecrübeleri olan bir ülkedir; bunun aksi
ni yapmaya çalışanlar ya doğrularda bi
zimle birleşmek zorunda kalacaklar ya 
da Anayasa duvarına çarparak, demokra
siyi öğrenmek zorunda kalacaklardır. 
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Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde verilmiş olan bir 
önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 7 nci maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Madde 7. — Mahallî İdareler Seçimi 
5 yılda bir yapılır. Seçimin yapılacağı 
yılın mart ayının 30 uncu günü seçimle
rin başlangıç tarihi olup, seçimler aynı 
yılın haziran ayı içinde yapılır. Beş yıl
da bir olmak şartıyla haziran ayının han
gi pazar gününde seçimin yapılacağına 
T.B.M.M. karar verir. 

Bir defaya mahsus olmak üzere se
çimin başlangıç tarihi 15 Nisan 1988 ta
rihi olup oy verme günü 1988 yılı Hazi
ran ayının son pazar günüdür. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Hasan Namal 
Antalya 

Zekeriya Bahçeci 
Antalya 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Ali Rıza Septioğlu 
Elazığ 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

. BAŞKAN — Önergeye Sayın Ko
misyon katılıyor mu? 

IÇÎŞLERÎ KOMİSYONU BAŞKA
NI GALİP DEMİREL (Malatya) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon 
önergeye katılmamışlardır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
7 nci maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... 7 nci madde kabul edilmiş
tir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 2972 sayılı Mahallî 

İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkra
sının (c) bendinin sonuna aşağıdaki iba
re eklenmiştir. * 

Ancak Büyükşehir ve bağlı ilçeler ile 
diğer il merkezlerinin belediye başkanlık
ları için adaylar 2820 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun 37 nci maddesi hüküm
lerine göre merkez yoklaması ile de be
lirlenebilir, 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde 
söz isteyen?.. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
— Grup adına, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — SHP Grubu adına, Sa
yın Güneş Gürseler; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, değerli mıiilıetvekMerıi; teklifin 8 linçi 
maddesi üzerinde grubum adına söz al
dım; konuşımıama başlıamadan önce, siz
leri saygıyla selamlıyorum. 

İzin verirseniz, 8 inci madde ve* bu 
madde ile 2972 sayılı Yasanın 10 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi 
üzerinde yapılmak istenen değişiklik, da-
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ha doğrusu, eklenmek istenen ibare hak
kında hukukî olarak bazı şeyler söyle
mek; siyasî polemik yapmadan, işin hu
kukî noktasını dikkatinize sunmak isti
yorum. 

Sayın milletvekilleri, teklifin 8 inci 
maddesi, 2972 sayılı Yasanın 10 unou 
maddes.'min üçüncü fıkrasının (c) bendi
ne bir ilave yapmaktadır. Bu istek kabul 
edilirse, (e) bendi şöyle olacak; müsaade 
ederseniz, (c) bendini istenilen şekli ile 
okuyorum : «Mahallî İdareler seçimler i 
için siyasî partiler merkez adayları gös
teremezler. Ancak büyükşehir ve bağlı 
ilçeler ile diğer il merkezlerinin belediye 
başkanlıkları için adaylar 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanununum 37 ne i madde
si hükümlerine göre merkez yoklaması ile 
de belirlenebilir.» Yanıi, büyükşehirîer, 
bunlara bağlı lilçeler ve il merkezlerinin 
belediye başkanlıkları için, Siyasî Parti
ler Kanununun 37 nci maddesine göre 
merkez yoklaması yapılabilecektir; 1 701 
belediyeden toplam 407'sinde merkez 
yoklaması yapılabilme olasılığı getiril
mektedir. 

Sayın mil'letvek'iileri, bence, teklifin 8 
inci maddesinin ilk yanlışlığı buradadır. 
Dikkatinizi çekmek istiyorum; 8 inci 
maddenin atıfta bulunduğu Siyasî Par
tiler Kanununun 37 nci maddesi, tüm 
seçimlerde adayların nasıl belirleneceğini 
gösteren bir maddeymişçesine, mahallî 
seçiimlerde aday yoklaması için atıf konu
su yapılmıştır. Yani, Siyasî Partiler Ka
nununun 37 nci maddesine, bütün seçim
leri düzenliyormuş, bütün seçimlerdeki 
aday yoklamalarını düzenliyormuş gibi 
bir atıf yapılmıştır. Oysa, Siyasî Partiler 
Kanununun 37 nci maddesi, milletvekili 
gene1! ve ara seçiimlerinde parti adayları
nın tespitini düzenlemektedir. Siyasî Par
tiler Kanununun, yerel seçimlerde aday 

yoklamasını belirleyen bir başka maddesi 
vardır; o da 52 nci maddedir. 

Her iki maddeyi okuyarak, dikkatle
rinizi çekmek istiyorum. Bakın, Siyasî 
Partiler Kanununun 37 nci maddesi şöy
le basılıyor : «Siyasî partiler, milletvekil
liği genel veya ara seçimlerinde...» Mil
letvekilliği1 gene! veya ara seçimleriinde 
nasıl aday yoklaması yapılacağım saymış : 

«1. önseçim, 
2. Kontenjan adaylığı, 
3. Merkez yoklaması» diyor. 
Burada yerel seçimlerle ilgili bir iba

re yok; ama, aynı yasa, 52 nci madde
sinde bakın ne demiş : Maddemin baş
lığı «Mahallî seçimler yoklaması» Mad
deyi okuyorum. «Siyasî partilerin mahal
lî iidareler seçimleri için aday gösterebi-
leoekleri hallerde, bu adayların nasıl se
çilecekleri ve yoklamalarının nasılı yapı-
laoağı ilgili kanundaki esaslara göre be
lirlenir.» 

Sayın üyeler, görüldüğü gibi, Siyasî 
Partiler Kanunu, yerel seçimlerde aday
ların nasıl belirleneceğini düzenlememiş
tir, bunun düzenlemesini ilgili kanuna bı
rakmıştır; 52 nci maddesiyle 'bir görev 
vermiştir, «Bu konuda bir yasal düzen
leme yapılsın» demiştir ve ıbu yasal dü
zenlemeyi de 2972 sayılı Kanunun' 10 un
cu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) ben
di yapmış ve orada da şunu söylemiştir : 
«"Mahallî idareler seçimleri için siyasî 
partiler merlkez adayı gösteremezler.» 

Sayın milletvekilleri, öncelikle, bu iki 
yasadaki düzenlemeyi yorumlamamız ge
rekmektedir. İki yasa var; Siyasî Partiler 
Yasası ve mahallî idarelerin seçimlerimi 
düzenleyen yasa. Bunlar arasındaki aday 
yoklaması düzenleme farklılığını yorum
lamamız gerekmektedir. 

Biliyorsunuz, Siyasî Parıtâler Yasası, 
siyasî partilterin çaıhşmalarıını, aday Ibelk-
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lemıelertimi düzenleyen geniş Ibir yasadır. 
Bu yasa, ibütün geriişliğine rağmen, bü-
!bün genelliğime nağmen, yerel seçimlilerde 
aiday yoklaması yapılması hususumu dü
zenlememiş; 52 ınoi madde olarak, özel 
kanunla bumun düzenlenmesini üsıbemiş. 
özel yasa da, düzenlemeyi yapmış; fa
kat, düzenlemeyi yaparken, merkez aday
lığımı reddetmiştir. 

Sayın mıillbtvek'Jlıbrıi, (buınum bir me
deni Durması gerekir. Bu, «neden» soıru-
suma 'bir oevap (bulmalıyız. Neden Siyasî 
pantilbr Yasasıı, milletvekili seçiımimde 
aday yoklamasını düzenlemiş de, diğerin
de, İlgili yasa önseçimi zorunlu kılmış? 
(Siyasî Partililer Yasası, milletvekili aday 
yoklaması yapi'llaJbilimesil içim üç olanak 
banılmış: ön secim, kontenjan adaylığı, 
merkez yoklaması gibi Neden sadece 
2972 .sayılı Yasa «Önseçim» demiş, mer
kez yoklamasını yasaklamış? Bu soru
lara ibîr oevap bulmamız lazum,, 

Sayın mileitvekileri, bu soruların 
cevabı da, (bence, 10 uncu maddenin ge
rekçesinde var. Yani;, «Yerel seçimlilerde, 
merkez yokllaması yapimaz» diyen 10 
unou maddenin üçüncü fıkrasının (c) 
bendinin gerekçesinde var. Müsaade eder
isiniz o gerekçeyi aynen okuyorum. «Si
yasî Partiler Kamumu, Türkiye'de siyasî 
faalliyettıi düzenleyen ana kanundur.' Bu 
kanunda yer alan önseçim müessesesi
nin, ülke çapında yapılan ıher seçim için 
geçerli olması, sistem birliği getirecektir. 
Bu nedenle, önseçim sistemi, ımahaM 
idareler seçimlerline uygulanmıştır. Siyasî 
pıarti merkezlerimin (mahalli idareler ku
ruluşları hakkımda derinliğime bilgi edin-
mesii vie özel lilgi duyması düşünülerek 
ımıerkez adayı gösterilmesine yer verillme-
ımıişibiır.» 2972 sayik Yasanın 10 uncu 
maddesıimin gerekçesi bu. Hem, Siyasî 
Paıübilbr Kanununda ımileltvefciıli adayları

nım ıbdlirîbnımesiı için gebiniHen Önseçimân, 
genelleştirilmesi gereken bir sistem oldu
ğu gerekçede söyleniyor, kabul) edilliyoı* 
ve hem de deniyor fciı, «Bu yerel seçim
liler özeldir. Yerel seçimlerdeki adayları 
genel merkezim iyi ıtanıması gerekir, ora
larla iyi İlişki kuınmasi! gerekir; bunun 
(İçin, burada merkez yoklaması yapıla
tmaz.:» 

(Şimdi, (böyle ıbir gerekçeye dayalı (c) 
Ibendi dururken, Ibiz bumun altıma, ona bin 
lisıbiıanıa ilavesi yapıyoruz; 407 yer liçim istis
na ilavesi yapıyoruz. O 407 yer içinde, bü-
yüikişöhir belediye başkanlıkları var, onun 
liılavesimi yapıyoruz, Iböylece de madde-
n'm kendi içinde birinci oümltesiylb ikin
di cürmliesi çefşir halle ge'.yor. Bu teknik 
hususu dikkatllerüımize ısummak istiyorum. 
öncelikle, yasa koyucumun, hem Siyasî 
Par biler Yasası hazırlanırken hem de 2972 
sayıllı Yasa hazıırlanıırifcen düşündüğü in
celiği burada dikkate almamız gerektiğimi 
vurgulaımak işitiyorum. 

«Bu 52 nci madde neden yerel yıömıe- -
timlerde aday yoklamasını düzenleme-
ırmiişdb Ibaşka kanuna göbünmüş; bu ko
nuda gerekçe var mî?» diye Siyasî Par-
'tiıler (Kanunu üzerinde ıbir aıraşibırma da
ha yaptım, karşıma ilginç bir şey çıkltı. 
Tasiarı, Danışma Meclisime gelirken 52 
nci madde, «Yerel! sıeçimlerde aday yok
lamasını partiler kendi tüzüklerine göre 
yapar» diyormuş, o metim, Danışma 
MecÜisimde görüşülürken, olduğu, gibi çı
karılmış, Kıomsey'e gidenken de, lAna-
yasıa Komisyonu bu sekilimi ilave etmiş; 
(Siyasî Partiler Yasası düzenlenirken, bu 
'işim partilerin tüzüklerimle Ibıırakıllması da
hi uygun görülmemiş, Yani, düşünülen, 
yerel yönetimlerde önseçiımıin en geniş 
şekliyle yapılması. 

Teknik olarak buınu söyledikten son
ra, önseçimin neden önemli olduğumu 
dikkatlerimize sunmak istiyorum. 
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Biliyorsunuz, XVIII. dönem mıülBIeit-
vekdlli seçimleriyle lilgüliı olarak çıkarılan 
3403 say ıh Yasa, Anayasa Mahkemesi-
mıîın 9.10.1987 tarihli kararıyla iptal! edil-
d!i; önseçim yönünden iptal edildi. Son
ra, 3404 sayılı Kanuna ek geçici 1 inci 
madde fiille siyasî partilerim aday yokla-
ımasıında serbest kalması giıbi bir olanak 
tanındı. 

Anayasa Mahkemesinin, önseçim içim 
neler düşündüğümü, Anayasa Mahkeme
sinin, sözünü ettiğim kararından size kı
saca ©kuımak istiyorum. Bakın ne diyor 
Anayasa Mahkemesi: «Siyasî partiler, se
çki yoltoylla iktidara ıgalıerek programları-
ını gerçekleştirme, ilkelerini uygulama, 
görüşılierina benimsetme olanağını kazan-
mıak isteyen kuruluşlardır. Toplumda yan
daşlarını artırarak, kendi amacı doğrul-
tusumda gellişmeler sağlamayı gözetirler. 
Bu nedenlerle, aday belirlemesi, parti 'içi 
demokrasiyi doğrudan ilgMlendidr. Aday
ların niıtellikDeri, parti yönümden büyük 
önem (taşır. iBeğeni ve oy toplayacak 
aday, siyasî partimin çoğunluğunu etki-
İeyeoeOfltar. Partiler, seçilecek adayları 
aracılığıyla devletin ve yerel1 yönetimlle-
rin kararlarına kaltkıda bulıuinacaJklJar... 
Partilerin Öncelik aldığı1 günümüz de
mokrasisinde oylar, adayları gözetilerek 
partilere (verilmektedir. Hem partilere oy-
verlmesü (gerçeği, bem de adayların gö-
zetiîmesıi zorunluluğu, seçmenlerin par
tililerce düzenleniş listeleri- tercih etme
leri öUgusu, adaylarıın saptanmasını se
çimler düzeylinde önemlii kılmaktadır. 
Bu nedenle -pariti aday ve yöneticilerinin 
seçimine ağırlık verilmektedir... 

Bir partinin demokratik olma nite
liği, yalnız parti organlarının üyelerin 
özgür 'iradellerayte seçillmielierini değil', seç-
menıDenime sunacakları adayların, partiye 

oy verenlertm, parti üyelerinim eğilim ve 
isteklerime göre seçilmesini ve özellikle 
bu yokla bir saptama işimi güvenceye 
'bağlamayı da kapsar. Demokratik re
jimlerde, parti üyelerinin, partiye oy ve
ren seçmenlerin adayları saptama hak
kı yasayla elerinden aılımamaz. Bir par
tinin 'yapısı kadar işleyişi1 de demokratik 
esaslara uygun olmalıdır, önseçimin ya
saklanması, yurttaşların oy hakkını olum
suz yönde etkileyecektir. Seçmemin siya
sî parti iûie birlikte temsilcisini 'de seçme 
konusunda sahip olduğu yetkiyi kısıt-
'lamaik demokratik değildir.» 

Gerçi borada «iSerbest burakıhyor» 
diyeceksiniz; Önseçim yasaklamımıyor; 
ama, bu, yerel yönetimlerde önseçimi 
ortadan kaHdırmak, 2972 sayılı Yasamın, 
'hem gerekçesfime, hem de siyasî Parti
ler Kamununum getirdiği sisteme aykıın-
dır, 

Bütün bunları söyledikten sonra, ön
seçimim siyasî yönden meden gerek1! ol
duğuma da birkaç cümleyle değinmek iş
itiyorum, 

Gerçekten de, aday beMenmesimde 
partÜ üyelerim ya da delegelerün devre
den çıkarıllması, hem de bunum yerel se
çimlerde yapıılımaısı, parti' içimde, keyfi
liği, 'lider sultasını gündeme getirir. 
Parti içinde en önemli etkinlik ollam 
aday lbellirlemes;i iışllemimde, partili üyeyi, 
yani tabanı devreden çıkarıp, genel) mer
kezi ve çoğu zaman da genel başkanı 
yetkili kılmak, seçlenlerin, kendilerimi, 
partiye, partili üyelere, partinin tabanıma 
değil de, genel1 başkama borçlıu sayma
ları gibi bir sonuç doğurur. Bu da, sü
rekli, kendilerindi genel başkama borçlu 
hisseden İnsanlarım, geneli başkam ve 
genel merkezi eleştirmemesi, liderin parti 
içimdeki tek etkim kişi konumunu kabul 
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etmeleri gibi bir sosnucu getirir; bu ise 
dernokrasıiye aykırıdır. Demokrasıi halik 
içimdir, yaşatma gücünü, halkın kendisine 
salhllp çıkmasından alır. Halk da, demok
rasiye. kendi Demsillbiılleniıylle ısıafa%> çıkar; 
ama, adayları bellJPleme Ihakkı patffciilli üye
nin ellinden alınıp, bir .kişinin yetkisine 
verljliırsıe, halkın demokrasiye sahip çıkışı 
daha eksik ölur.^ Helle, bu durum, yereli 
yönetim'ler gibi, seçilenle seçenin süırek-
lıi (beraber olduktan bir faali gerektiriyor
sa, daha zordur. Çünlkü, bu tür bir aday 
(belirlemesi ile seçilen insan, kendisini, 
sürekli olarak, tek seçici duımımundaki 
İdene göre ayarlar; çalışmalarını, lider
le olan Viskisini gellişltörıecek sekide dü-
zeriler. Biılmektedir ki, ıgelieoek seçimde 
de kaderi liderin iki dudağı arasında
dır. 

BAŞKAN — Sayın Gürseller... 
GÜN0Ş GÖRSELER ^Devamla) — 

Topiluyorutm efendim. 
Sayın müİetlvekilerıi, bu yasa teklifliy

le yapılmak istenen ek, Ibüyükşefair be-
lediyeDerinde, büyüfcşehire bağliıı liıliçelerde 
ve it merkezlerimde, bakan'llaırın merkez 
yöklaımasıyla da seçilebilme hakkını ge-
tjnmıekted'ir, aday yoklamasının merkez
de yapılması yönetimlimi getirtmektedir. 

Büyükşehirleri biliyorsunuz; büyükşehir-
3lerin, İl merkezlerimin önemini biliyor
sunuz. Böyle bir sistem içinde önseçimi 
devreden çıkarma oflamağını partililere ta
nımak, partilerin kendi iç riışfeyişferıini bo
zacaktır ve bu, yukarıda da söylediğim 
ıgilbi, Siyasî Partiler Yasasının ve 2972 
sayılı Yasanın getirdiği sisteme ve gerek-
çelertine aykırıdır. lAHtını çüzerek tekrar
lıyorum': Siyasî 'Partiler Yasası, yerel se
çimlerde, önseçimin yapılmasını, merkez 
yoklamasının yapılmasını istememiştir., 
(MıÜIltetivekii seçimleri için merkez yokla
ması, kontenjan adaylığı ve önseçiim 
[gibi üçlü sistem getirdiği halde, yerel se

çimliler için bunu kabul! ©tmemıiş ve özel 
kanun istem'iıştir; Özel kanun da, merkez 
yoklamasını yasaklamıştır. Bu yasağın 
altına ıbiır 'istisna getirilip, başita büyükşe-
birler olmak üzere, 407 belediyemin baş
kanının seçilmesinde merkez yoklaması 
olanağını tanımak, yasayı', altından girip 
üstünden çıkmış bir durumda dellmek de
lmektir. Bunu yüksek takdirllerinize su
nuyorum. 

IMaddenÜm değişmemesini, bu fıkıra-
nın 'eklenmesini, eskisi ıgilbi kallmasmı da 
(takdirlerinize sunuyorum., 

Saygılarımla. (]SHP şuralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde
ki müzaketrelter bittmıiştıiir.' 

8 inci madde üzeninde bir önerge var, 
'okutuyorum! : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşiülmekte olan kanun teklifimin 
8 timci nıaddesiıniin aş'ağıdaki şekilde de-
ğiştiriıHmıesini arz ve teklif ©deriz. 

Mehmet Miükerran Taşçıoğlıu 
Sivas 

Mehmet Kıeçecillbr 
Konya 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 

Talat İçiöz 
İstanbul 

Orhan Demıiırtaş 
İstanbul 

Madde 8. — 2972 sayılı Mahali İda
reler ve Mahalle Muihtarliıklaırı ve ih
tiyar Heyetleni Seçimi Hakkında Kanu
nun 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci 
fıkraları ile dördüncü 'fıkrasının (a) ben-

— 536 — 



T. B. M. M. B : 44 

di aşağıdaki ışekilkie değjştiriltoiış, (c) ben
di yürüdükten Ikıaıüdirıtaıışitır. 

«Anayasa ve kanunlarda yazık şart-
Üara uygun lollarak, seçilime yeterliliğine 
sahip olan her vatandaş, 'bir siyasî parıti 
lliistesıiınden veya 'bağımsız olarak, il ge
nel meclisiı üyeliğine, (belediye başkan
lığıma veya belediye meclisi üyeliğine 
adaylığımı koyabilir.» 

«îMahalllî idareler seçimlilerinde aday 
teıpiıfci 2820 sayılı Siyasî Partiılıer Kanu
nunum 37 oöi maddesindeki hükümlere 
göre yapılır.» 

a) Yapılan aday tespitinde belediye 
'başkanlığı için bir aday, belediye mecli
si üyeliklerine o seçim çevresi için tespit 
edilen üye adedi kadar asıl ve yedek ola
rak ayrı ayrı; il genel meclisi üyeliklerine 
o seçim çevresi için tespit olunan asıl ve 
yedek üyelikler sayısı kadar ayrı ayrı, 
aday belirlenir. 

Gerekçe: 2972 sayılı Mahallî İdare
ler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 
«Adaylık» başlığını taşıyan 10 uncu mad
desinin bazı fıkralarında yapılan değişik
lik ile bu seçimlerdeki adayların nasıl 
(belirleneceği, 2820 sayılı Siyasî Partiler 
Kanunundaki hükümlere paralellik sağlan
ması amacı ile, yeniden düzenlenmiş, ya
pılan bu değişiklik doğrultusunda «Ma
hallî idareler seçimleri için siyasî partiler 
merkez adayı gösteremezler» hükmü me
tinden çıkarılmıştır. 

»BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI 
GALİP DEMİREL (Malatya) — Efen
dim ekseriyetimiz olmadığı için katıla
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Hü
kümet olarak katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Önergeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

i8 inci maddeyi, önergedeki değişiklik 
şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 8 inci mad
de yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 2972 sayılı Mahallî 

İdareler ile Mahalle 'Muhtarlıkları ve 
ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 3394 sayılı Kanunla değişik 18 inci 
maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Büyükşehir Belediyesinde yapılan be
lediye başkanlığı seçimlerinde siyasî par
tilerin büyükşehir belediye başkan aday
ları ile büyük şehire bağlı ilçe belediye 
başkan adayları yukarıdaki fıkra esas
larına göre düzenlenecek müşterek oy pu
sulasında birlikte gösterilir ve 'birlikte se
çilmiş olurlar. Bu yerlerde belediye baş
kanlığı seçimine katılacak bağımsız aday
lar ise Yüksek Seçim Kurulunun tayin 
edeceği ebat, şekil ve miktarda kendile
rinin bastırdıkları oy pusulaları ile se
çimlere katılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iste
yen?.. 

SHP Grubu adına, Sayın Tez; buyu
run efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA İBRAHİM 
TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına hepinize saygılar su
nuyorum. 

Geleceğe yönelik seçimini sanayileş
me ve kentleşme doğrultusunda yapmış 
olan Türkiye, 2 OOO'M yıllara, kent nüfu
sunu 20 milyon daha artırmış olarak gi
recektir. Kent, yeni bir olgu değildir; ta
rihin ilk dönemlerinden bu yana, kent 
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mevcuttur. Artık, çağımız, kentleşme ça
ğıdır. Kente gelmeyi pasaporta bağlasak 
bile, kentleşme devam edecek ve sürecek
tir. Çağımızın bu temel tamamlayıcı ol
gusunda, kentleşme gibi, gerçekçi kalbul 
edilen bir tavrı durdurmaya çalışsak bi
le, kentleşme hızlı bir şekilde devam ede
cektir. 

Getirilen yeni yasa tekliflinde, kent in
sanlarının kentle olan bağlantıları arasın
da birtakım kopukluklar vardır, bu ko
puklukları, grubum adına, Yüce Meclise 
arz etmek istiyorum. 

Yerel yönetimlerin bugün içine düştü
ğü sıkıntıların, sorunların neresinden ba
karsanız bakın, 'bu sorunları, bu sıkıntı
ları birtakım insanlar içlerine sindirebi
lirler; ama, tüm Türkiye'de, fabrikadaki 
işçimiz, tarladaki köylümüz, üniversitede
ki gencimiz, öğretmenimiz, memurumuz, 
kentte yaşayan tüm insanlar, bu topraklar 
üzerinde yaşayan tüm insanlarımız, içi
ne sindiremez, kalbul edemez. Aydınlık
tan, demokrasiden korkulduğu için, yeni 
birtakım yasal düzenlemeler getiriliyor. 
Bu yasal düzenlemeler, her yönüyle, kent 
insanına birtakım sorunlar, birtakım sı
kıntılar getirecektir. Özellikle 2972 sayılı 
Yasanın 9 uncu maddesinde getirilen te
mel kuralların yanında, seçmenlerin, fark
lı seçenekler arasında seçim yapabilme 
hakkı da önemli bir kuraldır; ama, de
mokratik bir seçim sistemini getirmiyor 
bu kural; seçmenlerin, müşterek oy pusu
lasındaki partili adaylar yerine, bağımsız 
adaya oy vermeleri olanaklı kılınarak, ba
ğımsız adayın hakkı korunmaktadır; ama, 
müşterek oy pusulasındaki partili aday 
yerine, başka bir partiden adaya oy ver
me olanaklı değildir. Örneğin, Adana, 
İstanbul, îzmir, Ankara, Konya ve Ga
ziantep gibi büyük şehirlerimizdeki bü-
yükşehir belediye başkanına verilmek is-
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tenen oylarla, ilçe belediye (başkanına ve
rilmek istenen oylar aynı kategoriye so
kulmak isteniyor. Genel Kurula dün de 
arz ettiğim gibi, bu, demokrasinin özüne 
aykırıdır, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
demokrasinin, büyüklüğüne bağlı olmak
sızın tüm topluluğun çıkarlarını ilgilendi
ren kararların, topluluğun kapsadığı tüm 
üyeler tarafından alındığı iktidar düzeni
dir. Sizin demokrasinizde bu kural, top
luluğu ilgilendiren kararlardan başka, top
lumların üyeleriyle birlikte aldığı bir ik
tidar düzeni olarak işliyor. 

istanbul'da en büyük İlçemiz olan 1,5 
milyon nüfuslu Bakırköy İlçemizdeki in
sanları, yine İstanbul'da 600 bin nüfuslu 
Şişli İlçemizdeki belediye başkanı seçimi
ne zorluyoruz. Bu seçim sonucunda, böy
le bir sistem çıktığında, bu ilçe beledi
ye başkanlarından herhangi birinin vefat 
etmesi, görevden ayrılması sonucunda, bu 
(boşluğu hangi sistemle, hangi yasayla, 
hangi düzenle dolduracağız? Burada bir 
boşluk vardır; bu boşluğu da doldurmak 
için nasıl bir sistem getirileceğini merak 
ediyorum. 

Aslında, getirilen bu sistemde bir baş
ka amaç Var. Bizim düşüncemizde, devlet, 
bir avuç imtiyazlının bize kullandığı bir 
ıgiiç haline gelmemelidir; devlet, hepimi
zin ortak gücü olmalıdır; devlet, koru
masızın, güçsüzün, imtiyazsızın devleti 
olmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu yasanın bir başka özelliği de, bu yakla
şımda azınlıkta kalanın, bir sonraki se
çimde çoğunluğa geçebilme hakkı korun-
mamıştır; ortadan kaldırılmıştır. Bu sis
tem içerisinde, gelecekte iktidar olabile
cek bir çoğunluğun hakkı gasp edilmiştir. 
Toplumun, demokratük yöntemlerle, se
çimlerle iktidarı değiştirebileceğine olan 
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inancım sarsarak, sonuçlarından, sadece 
birtakım insanlar değil, tüm toplum za
rar görür. Bunun da, göz önünde bulun
durulması gereken önemli bir kural oldu
ğu inancındayım. 

Sayın Başkan, değerli mUletvekllleri; 
Sayın Başbakan, geçtiğimiz Pazar günü 
«İcraatın İçinden» programında, «Her ni
metin bir külfeti vardır» dedi. Bunu, kent 
yönetimleri ile ilgili olarak da kabul ede
biliriz. Evet, her nimetin bir külfeti var
dır; doğrudur; ama bu külfet sürekli ola
rak dar 'gelirlinin sırtına vuruluyor, yok
sulların sırtına vuruluyor, korumasızların 
sırtına vuruluyor. Ama yerel yönetim
lerde ve belediyelerde bugün bir kural 
vardır, kentleşmenin yarattığı değerler var
dır. Bu değerlerden, belediyeler, devlet, 
herhangi bir fayda umamıyor, bir fayda 
alamıyor, özellikle, imar çalışmalarında 
ve imar uygulamalarındaki büyük meb
lağlar, milyarlara yaklaşan meblağlar, bir
takım insanların cebine intikal ediyor. Bu 
külfeti halk çekiyor; ama menfaatini bir
takım insanlar görüyor. Bu sistemde, Sa
yın Başlbakan, bu nimeti ve külfeti dağıtır
ken dengesiz dağıtmakta'dır. Bu külfeti, 
biraz da belediye yönetimlerinin yanlış 
uygulamalarından dolayı fayda gören 
insanlara yüklemesi, onların sırtına koy
ması gerektiği inancındayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
demokrasinin, nasıl kolay yitirilip, ne 
denli zor ve pahalı elde edilebildiğinim 
örnekleri tarihimizde döpdoludur. 

Bu yasa teklifinin 9 uncu maddesinde 
getirilen olay şu : Düşünün, bir kent ba
ğımsız belediye başkanının hakları ko
runuyor; ama, herhangi bir 300 bin nü
fuslu 1 milyon nüfuslu ilçe belediye baş
kanlarının hakları korunmuyor. Bir kişi, 
bir kentte, bir ilçede yüzde 30 oy alacak, 
o kentte, o ilçede belediye başkanı olacak, 
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buna karşılık, o kentte, o ilçede yüzde 
60 oy almış bir şahıs belediye başkanı ola
mayacak. Bu yanlışlığın düzeltilmesi ge
rekir. Önümüzdeki 2 000'li yıllarda nü
fusu 20 milyon daha artacak kentleri
mizdeki insanların sorunlarını, sıkıntılarını 
burada çözmeliyiz. 12 sene sonra, 14 se
ne sonra bu kentlerde yaşayacak 20 mil
yon insanın günahlarını burada sırtlamış 
olacağız. Bu günahları, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Gruibu adına sırtlanmıyoruz; 
siz sırtlanacaksınız, bu sıkıntıları o insan
lara, getirdiğiniz bu yasa teklifi ile siz 
yaşatacaksınız, siz sıkıntıya sokacaksınız. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
şimdi, bir başka örnek vermek istiyorum. 
Bursa'yı büyükşehir yaptınız ve üç ilçe
ye böldünüz; Nilüfer, Osmangazi ve Yıl
dırım ilçeleri olmak üzere. (X) partisi 
Nilüfer İlçesinde, Osmangazi İlçesin
de oldukça çok oy aldığı halde, Yıldırım 
İlçesinde diğer parti daha fazla oy aldı
ğından dolayı, tüm yönetim, büyükşehir 
ve ilçeler o partinin yerel yönetiminde 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, değerli millet
vekilleri, bu sistemle, belediye başkanla
rını da zor duruma düşüreceksiniz, bu 
sistemle kent halkını da zor duruma dü
şüreceksiniz, bu sistemle belediye meclis 
üyelerini de zor duruma düşüreceksiniz, 
bu sistemle demokrasinin özü olan yerel 
yönetimleri çıkmazlara sokacaksınız. Bir 
an evvel bunu düzeltmenin yeni yolları, 
yeni sistemleri aranmalıdır, konmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ülkenin sorunlarına neresinden bakarsak 
bakalım, gerek kentsel sorunlara, gerek 
sosyal sorunlara, gerekse ekonomik so
runlara bakalım, eğer bugün, insanlarımız 
hastane kapılarından dönüyorsa, eğer ço
cuklarımıza bir okul sırası sağlayamıyor-
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sak, eğer kentlerimizde başımızı sokacak 
konut bulamıyorsak, eğer yeterince besle-
nem i yorsak, eğer insanlarımızı yarınının 
ne olacağı korkusundan kurtaramıyorsak, 
tüm bunların nedeni, ülkenin kaynakları
nın bir avuç çıkar çevresi tarafından acı
masızca israf edilmesidir. Bu israf, kent 
yönetimlerinde olmaktadır; bu israf, 
ANAP belediyelerinin bulunduğu kent 
yönetimlerinde olmaktadır. Sosyaldemok-
rat Halkçı Partili belediye başkanlarının 
bulunduğu yerel yönetimlerde sosyalde-
mokrat düşünce kaynak yaratıyor; ANAP 
düşüncesi kaynak israf ediyor. Bunu, 
Söke, Kuşadası örneğiyle verebiliriz; ama 
siz, iktidar olduğunuz yörelerde, kent in
sanına, kaynak yaratmak yerine, kaynak 
tüketmenin örneklerini veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Tez, bitiriniz; sü
reniz doldu efendim. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) — Bitiri
yorum efendim, 'bitiriyorum... 

A. CENGİZ DAÖYAR (Antalya) — 
Dağıtmadan lütfen... 

İBRAHİM TEZ (Devamla) — Dağıt
madım, dağıtmadım sayın milletvekilleri. 

Yerel yönetimler, bir ülkenin siyasal, 
kültürel ve ekonomik varlığının temelleri
dirler. Bu tip yasaya gelmeden evvel, ge
lin 1930 yılında çıkmış olan Belediye Ya
sasını değiştirelim. 1930 yılında çıkmış 
olan Belediye Yasası, o günkü koşullara, 
o günkü şartlara, o günkü, ekonomik, sos
yal yapılara uygun olarak çıkmıştı. 

Tüm bakanlar ve tüm ANAP'lı mil
letvekili arkadaşlarımız; çağ atladığınızı 
söylüyorsunuz, gelin yasalarımızı çağdaş
laştıralım, hukukumuzu çağdaşHaştıralım, 
kültürümüzü çağdaşlaştıralım, ekonomi
mizi çağdaşlaştıralım. Bizim düşüncemi
ze göre, 1930 yılında çıkmış olan bu ya
sayla, 1988 yılında yerel yönetimler ida
re edilemez. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
özünde, bu yasa teklifinin tümüne karşı
yız. Öte yandan, bu yasa teklifinin özel
likle 9 uncu ve 10 uncu maddeleri özün
de, içeriğinde, dentökras'i yok edilmek is
teniyor; buna da kökünden karşıyız. Dü
şüncelerimi parantez içine alarak, altını 
çizerek tekrar söylüyorum; demokrasiye 
inanıyorsak Anayasa üzerine yemin ettik 
bu yasa teklifinin 9 uncu ve 10 uncu mad
desi kesenkes demokrasiye aykırıdır, in
sanlığa aykırıdır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, hepinize en derin saygılarımı su
nuyorum. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Mus
tafa Yılmaz; buyurun. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, saym milletvekilleri; 
sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Yerel yönetimlerin seçimiyle ilgili ya
sa teklifinin 9 uncu maddesi üzerinde
ki, kişisel görüşlerimi belirtmek üzere 
huzurunuza geldim. Maddeye, baktığı
mızda, daha doğrusu teklifin tamamına 
baktığımızda, hepsi karmakarışık, arap
saçına dönmüş; ne olduğu anlaşılmayan, 
içinden çıkılması çok güç olan bir teklif 
Büyükşehir belediye başkanı adayını, 
gösteriyorsunuz, beraberinde bÜyüfcşebire 
bağlı ilçelerin adaylarını aynı adayla be
raber oylattırıyorsunuz; yani, vatandaşa, 
hoşuna gitmeyen yemeği zorla yedirmeye 
çalışıyorsunuz^ Ben bir seçmen isem ve 
ola 'ki, büyükşehir belediye başkanının 
o ilde çok faydalı olacağına İnanıyorum; 
ama, lilçe belediye başkanının ise o işi 
yapamacağına inanmışım; ama, oy ver
meye bizi veya seçm|eni mecbur bırakı-
yorsunuz. 
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Değerli arkadaşlar, daha önce kürsü
ye çıkan ANAP'lı sözcü arkadaşımız Sa
yın Aşık, «Biz kanunlarla falan oynamı
yoruz. Şunun yasağım kaldırdık, şu im
kânları getirdik, bu imkânları getirdik...» 
dedi. Bakıyorsunuz yasaya... Yani, bu 
yasalarla nasıl oynanacaktır? ANAP'ın 
kendisinin seçim kazanacağı şekilde, 
ANAP'ın seçimi en iyi kazanması şek
linde, genel seçim ve belediye' seçimle
ri dahil tüm seçimleri sizin kazanaca
ğınız şekilde yasalar lehinize düzenleni
yor. Yasalarla nasıl oynayacaksınız? 
Yoksa bundan sonraki genel seçimlerde 
yüzde 20 ile iktidar olmanın yolunu ara
yan bir yasa teklifi getirerek mi bu ya
sayla oynadığınızı söyleyeceksiniz? (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Seçim diyorsunuz, djemokrasi diyor
sunuz; tekrar meydanlara çıkmaktan 
korkuyorsunuz. Sayın Genel Başkanımız 
Erdal İnönü, geçen pazar günü Tur
gutlu örgütünü ziyaret etmek için Tur
gutlu'ya gitti. Sayın Demire! de zannede
rim Nevşehir civarında bir yere gitti; 
yani, birisi Anamuhalefet Partisinin Ge
nel Başkanı, birisi Doğru Yol Partisinin 
Genel Başkanı; arkasından kıyamet kop
tu. «Ne oldu; eski günlere mi dönü
yorsunuz?» diye bir telaş, bir korku 
koptu! 

Niye korkuyorsunuz? Ne var? Bir 
kere1, İzmir'e gitmesin mi? Genel Başkan 
kendi ilini gezmesin mi? Korkuyorsu
nuz!... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 
Madde ile ne alakası var? 

'BAŞKAN — Lütfen, madde üzerinde 
konuşunuz. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Efendim, madde seçimle ilgili, seçimi an
latıyorum. 

BAŞKAN — Ama, belediye seçimiy
le ilgili Sayın Yılmaz. 
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ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Sa
yın Başkan, hatibin sözünü kesmeyi
niz. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Bizim gezilerimiz, seçim olursa, seçimle 
ilgilidir, onu anlatıyorum. (ANAP sıra
larından «Oku» sesleri) 

Evet, gerekirse okuruz; çünkü, ben 
yazdım, farkı yok, okurum da, söyle
rim de. 

Değerli arkadaşlar, size şunu söyleye
yim. Artık, Anavatan Partisi, inandırı
cılığım kesinlikle yitirmiş durumda. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Millet karar verir, siz 
değil.: 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Benim kanaatim... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Size göre öyle. Daha 
sandıktan yeni çıktık. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Kalkar söylersiniz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OGLU (Sivas) — Siz söylüyorsunuz, biz 
cevap veriyoruz. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Sayın Başkan, süreme ilave isterim, sö
zümü kesiyorlar. 

BAŞKAN — 5 dakikanın 2'si gitti. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 

İnandırıcılığınızı yitirdiniz. Bakın, niye 
yitirdiniz: Bir (enflasyon olayı getirdiniz, 
dediniz ki, enflasyon şöyle olursa... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Maddeyle ilgili olsun 
Sayın Başkanım. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Efendim seçimle ilgili konuşuyorum. 

Enflasyon düşmeli. Vatandaş, «Aca
ba?,..» dedi. Arkasından, «Ortadirek» de
diniz; ortadireğin kafasına balyozla vurup, 
çadır kazığına döndürdünüz. Ortadirekle il-
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gili dedikleriniz de olmadı. Ondan sonra, 
bu millete, «Şunu yapacağız» dediniz; ol
madı; «Bunu yapacağız» dediniz, olma
dı. Onun için, inandırıcılığınız kalmadı 
diyorum. 

Yani, biz seçimden falan kaçmıyoruz. 
Bu teklifin 9 uncu maddesine geldik, 
bu teklif geçecek. Zaten, sonucu yaklaş
tı, bitecek. Ancak, seçimin sonunda, siz 
hüsrana uğrayacaksınız; çünkü, yaptık
larınızdan dolayı, millete söyleyecek sö
zünüz, halkın içine çıkacak yüzünüz kal
madı. (SHP sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

ÎLHAN AŞKIN (Bursa) — Her za
man milletin içindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, müzake
reler devam ediyor. 'Bakın, şimdiye ka
dar gayet güzel konuşmalar dinledik. 
Siz de lütfen, madde üzerinde, aynı şe
kilde devam ediniz. Genel seçimi bıra
kın, 9 uncu maddeyi tahlil edin lütfen. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Efendim, bir teklif getirmiş; sanki paza
ra gitmişsin, meyve alacaksın. Meyveci
nin, irili ufaklı, meyvjeyi göstererek 
«Efendim şunu da veririm» dediği gi
bi, «Büyükşehir belediye başkanını be
ğenirsen, küçüğü de seçersin» diyor, (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — tşte bunları söyleyin 
efendim. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Yani, pazardan meyve alır gibi, pazar
cının meyveyi bağışladığı gibi, «Büyüğü 
alırsan, küçüğü de alırsın» diyor. 

Neyse, Saym Başkanım, konuşmamı 
bitiriyorum. Zaten sonuna geldim. 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 

Şimdi, zaten çağunuzun uyuma vakti 
yaklaştı, sizfc bir masal anlatayım da... 
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BAŞKAN — Hayır! Lütfen... Lüt
fen, masalı bırakalım; masal ve fıkra
lar hâdiselere sebep oluyor. 

(MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 
Sonu seçimle ilgili efendim. (Gürültü-

• der) 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, masal 

ve fıkralar... (Gürültüler) 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 

Efendim, bir mesele anlatacağım, sonu 
seçimle ilgili. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Dinleyin, sonra siz de beğeneceksiniz; 
yani, sizin de 'beğeneceğimiz bir fıkra. 

Zamanında, ingiltere'de bir kral tah
tına oturduğunda çeşitli ülkelerden he
diyeler gitmiş. Bizim ülkemizden giden 
temsilcimiz de, bir keklik götürmüş; 
boyalı, kınalı keklik. Kral hediye getiren
lere tek tek sormuş «Bu ne işe yarar?» 
diye, onlar da cevaplandırmışlar. Bizim 
Türkiye'den giden adama da sormuş 
«Keliık ne işe yarar?» diye, bizimki, 
«Efendim, bu keklik kafeste güzel gü
zel öter; arkadaşları kekliğin kafesine 
doğru yaklaşır, ondan sonra, avcı, kafes
teki kekliğe yaklaşan diğer keklikleri vu
rur» demiş. 

Şimdi, seçime gidiyoruz, ben size, şunu 
bunu demeyeceğim... Masalın devamın
da, İngiltere Kralı «Şu kekliğin kellesini 
kesin» demiş. Niye?... «Bu, ırkına hain
lik etti» demiş. 

Ben size, şuna hainlik etti, buna ha
inlik etti demeyeceğim; ama, seçmenin 
omuzuna bindiniz, ona hainlik ediyor
sunuz; yanlışlık yapıyorsunuz... Sandık
ta cezanızı çekeceksiniz. 

Hepinize saygılar (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın 
Başkan, arkadaş ne anlattı; hiçbir şey 
anlayamadık. 
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BAŞKAN — Efendim, şahısları adı
na, son olarak, Sayın Ağagil... (SHP sı
ralarından alkışlar) 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Sayın Başkan, şahsı adına ko
nuşma hakkını bir de ANAP'lılara ve
rin efendini. 

BAŞKAN — Hayır efendim, öncelik
le, sizden söz isteyen olmadı. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Hep onlar konuşuyor da... 

BAŞKAN — Lütfen, zamanında söz 
isteyiniz. Siz üçüncüsünüz, üçüncü olanak 
size kişisel söz verme imkânım yok şim
di; iama ANAP Grubu adına söz alma 
hakkınız var. 

Buyurun Sayın Ağagil. 

EROL AĞAGİL {Ankara.) — Sayın 
Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; kanun 
teklifi üzerinde müzakereleri yürütmekle 
görevli Sayın Adalet Bakanı dahi, zaman 
zaman 'bu kürsüye istemeden çıkıyor, gö
revi okluğu halde. Ben de bir milletve

kili olarak çıkmayı düşünmüyordum; 
ama 8 ve 9 uncu madeleri tekrar bir ara
da okuyunca, inanınız ki, burada bazı 
şeyleri söylemekten kendimi alamadım. 

Özellikle, bu Kanun teklifinin sonun
da, maddeye müspet oy verecek olan ar
kadaşları ikaz ediyorum. Bu, sizin, muay
yen kişileri ve parti başkanlarınızı dere
beyi yapmak için yetki vermek üzere, 
kendilerini teşvik etmenıizdir; bunu yap
mayınız arkadaşlar. 

Size soruyorum; eğer vicdanınıza, kal
binize, aklınıza sığıyorsa, uyuyorsa bir 
şey demeyeceğim; oma bunu sizin ds ka
bul edeceğinize inanmıyorum. 

Bakınız gerekçeye : 8 ve 9 uncu mad
deleri 'bir arada ele alıyor ve «Aynı par
tiden olduğu takdirde, büyük iililerin vl ve 
ilçe belediyeleri uyumlu çalışır» diyorsu
nuz. Yani, sanki Altındağ Belediye Baş-
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kanı ile Anakent Belediye Başkanı bir 
tarihe kadaır çok iyi çalışmış gibi... Ne ala
kası var? Sanki İzmir Anakent Belediye 
Başkanı ile iilçe belediye başkanları aynı 
partiden olduğu halde çok iyi çalışmış 
gibi... 

Şimdi, bir yandan, önseçim yapma
dan, «Ben merkez yoklaması ile il ve il
çe belediye başkanlarını tayin ederim» di
yorsunuz... Peki bu yetki kimin? Bu yet
ki, Sayın Başbakan Özal'ın. Aynen mil
letvekili seçiminde, sizi önseçimsiz olarak 
getirip yerleştirdiği gibi, belediye başkan
larını da getirip koysun. Koydu... Arka
sından da, «Bunların listesini de getirsin 
kendisi yapsın» diyorsunuz, Yani, hem 
önseçimsiz yapacak, -bunları tayin yetki
si Başbakana 'ait- aynı partiden de geti
recek aynı listeye koyacak ve siz, Gölba-
şı'nda yaşayan insana «Git, Altındağ Be
lediye Başkanını seç» diyeceksiniz. Bura
da asıl önemli olan, belediye başkanı ile 
belediye meclisi üyelerinin uyumlu çalış
masıdır. Eğer getirecekseniz ve inancınız 
bu ise, -biz karşıyız ama- 'bunu getirin 
arkadaşlar; çünkü, belediye encümen üye
lerinin tümü bir başka partiden, 'belediye 
başkanı bir başka partidense, orada 15 
tane merkez ilçe olsa,. hepsinin de bele
diye başkanı aynı partiden olsa, siz hangi 
uyumu sağlayacaksınız? Bu yalan. Bu ge
rekçenin kendisine kimsenin inanması 
mümkün değil. Neden belediye ıbaşkanını 
merkez yoklamasryla ve tek partünin lis
tesine koyuyorsunuz da, belediye encü
men üyelerini halk seçecek diyorsunuz? 
Buna, «Yattığın ahır sekisi, çaldığın İs
tanbul türküsü» derler. Bu birbiriyle çe
lişen bir gerekçe. Kaldı ki, bakınız, bu 
ilçelerin hepsinin bütçeleri de ayrı; neyin 
uyumu liçerisiinde çalışacaklar? Uyum içe
risinde çalışma, ihaleleri paylaşmadaysa, 
onu başkaları yapar; ama, uyum içinde 
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çalışma, o kente hizmet ise, bütçeleri ay
rı... (SHP sıralarından alkışlar) 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Çok ayıp! İnsaf yani... 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Efen
dim, amaç o değilse, o zaman gerekçe yan
lış; ya gerekçenin arkasında birtakım söy
lenmeyen, söylenemeyen laflar var... Bu
nu ben, bizzat hazırlayan arkadaşlar için 
dahi, bir talihsizlik olarak görüyorum. 
Eğer iş bitirmekse gaye, eğer hizmetse ga
ye, bütçesi ayrı ayrı olan bu belediyele
rin her birisi, belediyelere tanınan geniş 
malî olanaklarla vergi topluyorlar, halk
tan para alıyorlar, devletten yardım alı
yorlar ve işlerini götürüyorlar. Nitekim, 
aynı partiden olmak ve olmamak arasın
da... Aynı partiiden olsa da uyum sağla
namadığına dair bir sürü örnekler var. 
Dediğim gibi, asıl olan, belediye başka
nıyla belediye encümeninin bir uyum içe
risinde çalışmasıdır. Aksi takdirde, siz, 
birtakım yetkileri listemeyen iimsanllara, 
birtakım fazla yetkiler vererek, o insanla
rı, ister istemez, diktatörlüğe, padişahlı
ğa, tek seçiciliğe götürürsünüz ve tabiî 
kii, o zaman da bir ekip çalışmasının dı
şına çıkıldığı için ve halkın ömseçimsiz 
seçimiyle geleceği için, birtakım yanlışlar 
yapması doğaldır. Ondan sonra da hep 
beraber oturup bundan şikâyet ediyoruz. 
Yetkiyi vermeden evvel! düşünmemiz la
zım. YeCkiyi verdikten sonra, o yetkiyi, 
verdiğiniz insanların yanlış mı, doğru mu 
kullanacağı tamamen kendi inisiyatifleri
ne kalır; dolayısıyla, bu 8 ve.9 uncu mad
deyi demokratiklikle bağdaştırmak müm
kün değildir. 

Arkadaşlarım, demokratik rejimlerde, 
«azıcık demokrasi» olmaz, başka şeylerin 
azıcığı olmadığı gibi. Lütfen, halkın be
lediye encümen üyelerini seçmesiime yelM 
verip belediye başkanlarını, «Aynı parti-
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den olacak» diye bir şablon listeyle ge
tirmeyi demokratiklik olarak tavsif etme
yin. Tanımadığı bir insanı, tanımadığı bir 
yerden, belki o beldede hiç bulunmamış 
bir insanı dahi belediye başkanı adayı 
olarak getirip, o insanların başıma bele
diye 'başkanı koyarsınız; bir belediye baş
kanlığı seçimi döneminde, belki o belde
nin problemlerini, dertlerini dahi tam 
öğrenememiş olur. Bu, ne iktidar partisi
nin, ne muhalefet partisinin problemidir; 
bu, topyekûn hepimizi ilgilendiren -belde
lerde hepimiz yaşıyoruz- bir problemdir. 

Ben, bu maddeyi evvela Hükümetrn 
kendisinin geri çekmesini, teklif sahiple
rinim geri çekmeyi teklif etmesini ve 8 
ve 9 uncu maddeleri bir arada tekrar dü
şünerek, anakent belediye başkanı ile il
çe 'belediye başkanlarının ayrı ayrı ve 
halk tarafından seçilmesine olanak tanın
masını Yüce Kurula saygıyla arz ediyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ağagil, 

MUZAFFER ATILGAN (Ankara) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum; Altındağ 
Belediyesi hakkında sataşma var. 

BAŞKAN — ıŞahsınız adına söz ala
mazsınız; dolmuştur; eğer Anavatan Par
tisi Grubu adına... 

MUZAFFER ATILGAN (Ankara) — 
Sataşma var efendim, sataşma... 

BAŞKAN — Hayır efendim!. 
MUZAFFER ATILGAN (Ankara) — 

Efendim, uyumsuzluğumuz hakkında laf 
ettiler, daha nasıl sataşma olsun? 

BAŞKAN — Sayın Atılgan, arkada
şımız üç yerden misal verdi. 

MUZAFFER ATILGAN (Ankara) — 
İsimi vererek misal verdiler; izim verim 
izah edeyim, 

BAŞKAN — İzmir misalini verdi, An
kara misalini verdi, İstanbul misalini 
verdi. 
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MUZAFFER ATILGAN (Ankara) — 
Efendim, Altındağ Belediyesi! ile Büyük -
şehir Belediyesi arasındaki uyumsuzluğu 
örnek gösterdiler. 

BAŞKAN — Şahsınızın ismi geçmedi, 
belediye çalışmaları... 

MUZAFFER ATILGAN (Ankara) — 
Efendim, ben Altındağ Belediyesinin Baş
kanıyım. 

BAŞKAN — Başkanı idiniz, ama şim
di değilsiniz. 

MUZAFFER ATILGAN (Ankara) — 
«Bir tarihte» diyor; dediği o tarihte ben 
belediye başkanıyım. 

BAŞKAN — Lütfen oturun. 
MUZAFFER ATILGAN (Ankara) — 

Maalesef, bu yaptığınız doğru değil. 
(SHP sıralarından «Oylayın Sayın Baş
kan» sesleri) 

BAŞKAN — Niçin?.. " 
MUZAFFER ATILGAN (Ankara) — 

Maalesef doğru değil, sataşmayı alenî 
inkâr ediyorsunuz; doğru değil. Teessüf 
ederim. Alenen taraf tutuyorsunuz. Doğru 
değil 

İBRAHİM ıTEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, söz verin, söz verin. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
9 uncu madde üzerindeki müzakereler so
na ermiştir. 

HİLMİ ZIYA POSTACI (Aydın) — 
Sorumuz var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, sorunuzu so
run. 

(HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan, arkadaşlar açıklamalar ge
tirdiler; fakat, ben Sayın Bakandan şunu 
öğrenmek istiyorum: Büyükşehir beledi
yesiyle birlikte bütün ilçe belediye baş
kanlıklarının aynı partiden olması değişik
liği, daha iyi bir uyumla çalışacaklarından 
'bahisle buraya geliyor. Bir seçim, büyük 
masraflara yol açıyor. Acaba, daha kolay 
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olması yönünden, belediye başkanlıkları
nı seçim yoluyla değil, valileri, kayma
kamları atadığımız gibi atayarak yapsak 
o zaman hem kendi içlerinde uyumlu 
olurlar, hem de hükümetle uyumlu olur
lar konusunda bir düşünceleri var mı? 

EYÜP AŞİK (Trabzon) — Gayri cid
dî bir soru efendim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, bu soruyu Sayın Ba
kana yöneltecek misiniz? 

BAŞKAN — Başka soru sormak iste
yen var mı efendim? Yok. 

Buyurunuz. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekillleri; bu 
madde üzerindeki bütün müzakereler, 
deminden beri, bir esasa istinat et
meden yapılmıştır. Çünkü bu mad
de yeni gelmiyor. Bu madde, metin
de, kanunda var. Yeni getirilen şu: Mev
cut kanunda, bağımsız adayların seçilme 
durumu şüpheli idi; bağımsızlara seçilme 
hakkı tanınıyor. Bu itibarla, mevcut ka
nun üzerine bütün münakaşalar yapıl
mıştır, görüşler ileri sürülmüştür. O 
madde, Yüce Meclisimizin daha önceden 
kabul ettiği ve kesinleşmiş mevcut bir 
maddedir. 

Arz ederim efendim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Anaya
sa Mahkemesine müracaat var o konuda. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın 
Bakan, Anayasa Mahkemesine o konuda 
müracaat var. 

(BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum: 9 uncu maddeyi kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... 9 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. — 2972 saydı Mahallî 

İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh-



T. B. M. M. B : 44 

ıtîyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 
sonuna aşağıdaki hüküm ilave edilmiştir. 

«Ancak büyükşehir belediyelerinde, 
büyükşehir belediye başkanlığı veya bü
yükşehir ilçe belediye başkanlığı için ba
ğımsız belediye başkanı aday veya aday
larının olması ve seçmenin de bunlardan 
Ibirine oy vermek istemesi halinde; 18 inci 
maddenin (b) bendinde zikredilen bağım
sız adaylara ait oy pusulasını birleşik oy 
pusulası ile birlikte kullanabilir. Bu du
rumda hem parti listesine, hem de bağım
sız adaya oy verilmesi çift oy kabul1 edil
mez. Sadece birleşik oy pusulasında ba
ğımsız adaya karşılık gelen aday bir oy 
eksik almış sayılır.» 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Madde üzerinde grubumuz adına, Sayın 
Öner Miski konuşacaklar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde SHP 
Grubu adına Sayın Öner Miski konuşa
caklar. 

Başka efendim?.. Yok. 
Buyurun Sayın Miski. 
SHP GRUBU ADINA ÖNER MİS

Kİ (Hatay) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri, hepinizi grubum adına say
gıyla se'lam'lanm. 

Konuşmama ufak bir hikâyeyle başla
mak istiyorum : Deveye sormuşlar «Boy
nun niye eğri?» diye, deve cevap vermiş, 
«Nerem doğru ki.» İşte bu kanun teklifi 
de, biraz deveye benziyor arkadaşlarım. 

Müsaadenizle bu kanun teklifinin ne
den çarpık olduğunu, neden çelişkilerle 
dolu olduğunu anlatayım: 

2972 sayılı Yasanın 4 üncü maddesi, 
büyükşehirdeki seçim çevresini tarif et
mektedir. Madde, «Büyükşehir hudutları 
içinde kalan ilçelerin belediye başkanı ve 
belediye meclisi üyeleri seçimlerinde ise, 
her ilçe bir seçim çevresidir» der. Yine 
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aynı yasanın 12 nci maddesi, «...seçime 
katılacakları çevrelere ait aday listelerini... 
ilçe seçim kurullarına ... verirler» der. 
Yani, seçim çevrelerine ait tek listeyi de
ğil; ama amir hükümde olduğu gibi, lis
teleri verme zorunluluğu bulunmaktadır. 
Bunda, kanun koyucu, her seçim için ayrı 
bir seçimi öngörmüş bulunmaktadır. Gö
rüşülmekte olan kanun teklifinin 10 un
cu maddesi de bu görüş paralelinde ha
zırlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri,. 10 uncu madde
de, bir seçim çevresinde bağımsız adaya 
oy kullani'lacağı ve bu oyun geçerli ola
cağı hükmü yer almaktadır; bu görüşe 
aynen katılmaktayız. Burada açıkça, her 
seçim bölgesinde ayrı bir seçimin yapıla
cağı ilkesi vaz edilmiş bulunmaktadır. 
Bu kanun tasarısının 10 uncu maddesin
de, siz, seçmenlere, «O seçim çevresinde 
bağımsız bir adaya oy verebilirsiniz» di
yorsunuz; ama, «Daha çok beğenseniz de, 
kente daha yararlı olacağına inansanız da, 
büyükşehir belediye başkanının partisinin 
dışındaki, başka bir ilçe belediyesinin baş
ka bir partili adayına oy veremezsiniz» 
diyorsunuz. Bu ne büyük çelişkidir. 

2792 sayılı Yasanın 4 üncü, 12 nci, 
19 uncu maddeleri yürürlükteyken, bu 
görüştüğümüz kanun teklifinin 9 uncu 
maddesiyle, yukarıda bahsettiğim mad
deleri yürürlükten kaldırmadan yok sayı
yorsunuz. Bu, kanundaki açık çelişkiler
den, bir tanesidir. 

Yerel seçimlerde, adayların niteliği bü
yük önem taşır. Seçmen, güvendiği adaya 
oy vermek ister. Bu, 9 uncu madde ile 
engellenmeye çalışılmaktadır. Peki, Sayın 
Bakana sorayım: Büyükşehir belediye 
başkanlığını bağımsız aîday kazanırsa ne 
olacak? İlçe belediye başkanları seçilme
miş mi olacak? Bunun cevabı da kanun
da yoktur, bu da ikinci büyük çelişkidir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu maddelerle 
amaçlanan şey, partilerde genel merkez 
oligarşilerinin oluşturulmasıdır. Kişisel 
olarak görüşüm, bunun demokrasi açısın
dan büyük tehlikeler getireceğidir. Parti
lerde genel merkez oligarşilerinin oluşu
mundan sonra, liderler, demokrasiden git
tikçe uzaklaşırlar; daha çok, göstermelik, 
cici demokrasi anlayışı içinde olurlar, uz
laşmaz olurlar. Bunun acısını bu ülkede 
bir zamanlar çektik; şimdi daha da kö
tüsünü çekiyoruz. Muhalefetten hangi tek
lif gelirse gelsin, iktidar kanadı tarafın
dan, doğru veya yanlış, geri çevriliyor. 

Aslında, amacımız, demokrasiyi daha 
iyiye, daha güzele yöneltmektir; bunun 
için de, birbirimize tahammül etmeyi, da
ha sevecen bakmayı başarmalıyız. Demok
rasiyi kuşa benzetirsek, bunun bir kana
dı muhalefetse, öteki kanadı da iktidar
dır. Değerli milletvekilleri, siz hiç, tek ka
natlı kuşun uçtuğunu gördünüz mü? 

Demokrasinin temelinde uzlaşma ya
tar. 19 Aralık 1983 günü - Hükümet Prog
ramında - Sayın Başbakan, «Sosyal ve ik
tisadî gelişmenin hızlandırılması, farklı
lıkların adil ve pratik ölçüler içerisinde gi
derilmesi, fakirliğin kaldırılması, işsizliğin 
yok edilmesi, refahın ahenkli ve dengeli 
olarak kitlelere yayılması, planlamada 
ana hedefimizdir» diyor, bunun için de 
beş yıllık süre istiyordu. Bu, Başbaka
nın enflasyonu durdurmak için istediği sü
re idi. Süre doldu; ne oldu? Hükümet enf
lasyonu durdurabildi mi, işsizliği, pahalı
lığı durdurabildi mi? Hayır. Her geçen 
gün, halkın yoksulluğu arttı. Sayın Baş
bakan, söylediklerinin tam tersini yaptı; 
zam yaptı, zam yaptı, yine zam yaptı. 

Dünyanın en adaletsiz vergi sistemini 
(dolaylı vergi sistemini) ülkemizde uygu
ladı. Az kazanandan az, çok kazanandan 
çok vergi alma yerine, zamlarla, fakir 

halktan aldığı kaynağı, hayalî ihracatçıla
ra, kendi yakınlarına ve çevrelerine geri 
dönmeyen banka kredileri olarak dağıttı. 
Sonunda, halkımızı Fak Fuk Fona muh
taç etti. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — Sayın Başkan, seçim kanu
nu teklifi görüşülüyor; ama, hatip zam
lardan bahsediyor. 

BAŞKAN — Sayın Miski... 
ÖNER MlSKl (Devamla) — Oraya 

geliyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Biraz çabuk gelin lüt

fen. Madde ile ilgisi olmayan konuşma 
yapıyor gibisiniz. 

ÖNER MİSKİ (Devamla) — Kamu
oyu yoklamalarında, her geçen gün oy 
kaybeden iktidar, şimdi de «en az zarar
la mahallî idare seçimlerini nasıl kaçırı
rım; haziran seçimlerini nasıl yaptırtmam; 
mızrağı nasıl çuvala sığdırırım?» telaşı 
içindedir. 

BAŞKAN — Sayın Miski... 

ÖNER MİSKİ (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, bu iktidar, Milletvekili Se
çimi Kanununu, Siyasî Partiler Kanunu
nu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanunu son üç 
yıl içinde on defadan fazla değiştirdi. Bu 
değiştirmelerdeki amaç, ANAP'ın halktan 
aldığı gücü her kaybedişte, belli oyunlar
la, hak etmediği bir başarı grafiğini tuttur
maktı. 

Sayın milletvekilleri, bu yaklaşımlarla 
demokrasimizi kurumsaüaştıramayız, an
cak yozlaştırırız. ANAP'ın buradaki fel
sefesi, kendi işine gelen mubah; ama, baş
kası için günahtır. Anayasanın 84 üncü 
maddesinin çiğnenmesi," ANAP için mu
bahtı, şimdi de, Anayasanın 127 nci mad
desi ANAP lehine çiğnenmeye çalışılıyor. 

Değerli milletvekilleri, eğer ciddî bir 
Anayasa değişikliği istiyorsanız, eğer bu 
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husus gündeme gelecekse, gelin, öncelikle, 
memurların, işçilerin, ezilen halkın ve in
san haklarının daha düzgün işlemesini sağ
layan maddelerle birlikte ele alalım bun
dan sonra, gereken diğer düzenlemelere 
geçelim; yoksa, basit kurnazlıklarla de
mokrasiyi bir yere vardıramayız. 

Demokrasi, belli ilkeler ve gelenekler 
rejimidir; bunları içimize sindirir ve doğ
rularda anlaşırsak, ülkenin geleceği de ay
dınlık olur; Parlamento içinde karşılıklı 
anlayış, sevgi ve saygı artar, toplumun 
parlamentoya güveni artar. 

Demokrasi, iktidara gelip, zamanı ge
lince iktidardan gidebilmenin erdemini içi
ne isindirenlerin rejimidir. Bunun yapılma
dığı dönemlerde nelerin olduğunu biliyo
ruz. 

SHP olarak, böyle günlerin bir daha 
gelmesini istemiyoruz, ara rejimi istemi
yoruz, halkımızla birlikte ara rejimin sı
kıntılarını yaşamak istemiyoruz. Bunun 
için, gerçek demokrasinin ülkemizde yer
leşmesini ve kurumsallaşmasını istiyoruz. 

SHP olarak, tüm bu nedenlerden do
layı, bu teklife olumsuz oy vereceğimizi 
söylerken, beni sabırla dinlediğiniz için 
hepinize saygılar sunarım efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var 
mı efendim? Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 
10 uncu maddesinin aşağıdaki sekilide de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

MADDE 10. — 2972 sayılı Mahallî 
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhti
yar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 
19 uncu maddesinin iki ve üçüncü fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Seçmen; «Evet» mühürünü yalnızca 
ya tercih ettiği partiye ait özel daire içi
ne basmak ya da varsa bağımsız adaya 
ait kapalı oy verme yerindeki oy pusu
lasını zarfa koymak sureti ile oyunu kul
lanır. Büyükşehir belediyelerinde bağım
sız belediye başkan adaylarına oy vermek 
isteyen seçmen, bağımsız büyükşelhir be
lediye başkan adayına veya kendi ilçe
sinin bağımsız 'belediye başkan adayına 
veya her ikisine birden oy verebilir. Bü-
yükşehire bağlı bir ilçede bağımsız bele
diye başkanı adayı var ise; o ilçeye ait 
'belediye 'başkan seçimine ait ilgili tutanak
lar ilçe seçim kurulu tarafından birleştiri-
ldbilir. Bu 'birleştirme sonucu bir bağım
sız adayın en çok oyu aldığının anlaşıl
ması halinde bağımsız aday başkanlığa 
seçilmiş olur. Aksi halde, o ilçede müş
terek oy pusulasındaki siyasî parti aday
larından hangisinin kazandığının belirle-
neMlmeisi için tutanaklar il seçim kuruluna 
gönderilir. İl seçim kurulunca da bu tu
tanaklar birleştirilerek en çok oy alan 
aday başkanlığa seçilmiş olur.» 

«Oyunu kullanan seçmen birleşik oy 
pusulasını veya bağımsız adaylara ait oyu. 
veya oyları katlayarak zarfa koyar ve 
zarfı yapıştırır. Evet yazılı mühürü sandık 
kurulu başkanına geri verir ve oyunu san
dığa atar.» 

Mükerrern Taşçıoğlu 
ISivas 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

A. Baki Albayrak 
İstanbul 

Talat îçöz 
İstanbul 

Orhan Demirtaş 
İstanbul 
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Gerekçe: 
2971 Sayılı Kanunun 19 uncu madde

sinde yapılan değişiklikle seçmenlerin ter
cih ettikleri siyasî partiye veya bağımsız 
adaya ait oy kullanma şekli yeniden dü
zenlenmiş, bağımsız adaya oy vermek is
teyen seçmenin, hem büyükşehir bağım
sız belediye başkanına hem de kendi il
çesinin bağımsız belediye başkanı ada
yına veya her ikisine birden oy .verebile
ceğine dair yeni düzenleme getirilmiştir. 
Büyükşehire bağlı bir ilçede bağımsız be
lediye (başkan adayının bulunması halinde 
seçim tutanaklarının ilçe seçim kurulu 
taralından birleştirilerek, hu birleştirme 
sonunda bağımsız adayın en çok oyu al
ması halinde, onun belediye başkanlığına 
seçilmiş olacağına dair hüküm getirilmiş
tir. Aksi halde o ilçede siyasî parti aday
larından hangisinin seçildiğinin belirlene
bilmesi için tutanaklar il seçim kuruluna 
gönderilecek, orada tutanaklar birleştiri
lecek ve en çok oy alan aday başkanlığa 
seçilmiş olacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında yapılan 
değişiklik ile de bağımsız adaylar için kul
lanılan oyların zarfa konuluş şekli tes
pit olunmuştur. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKtUt NECAT TUNÇSİPER (Balıke
sir) — Efendim ekseriyetimiz olmadığı 
için, b'enimisediğİmizi ifade edemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, katılıyoruz. Yalnız, 9 uncu 
satın okunurken, «birleştirilir» kelimesi, 
«•birleştirilebilir» şeklinde okundu; düzel
tilmesini istiyoruz. 

'BAŞKAN — Tekrar okutuyorum o 
satırı. 
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«... ilçe Seçim Kurulu tarafından bir
leştirilir». 

BAŞKAN — Efendim, okunan öner
geye Komisyon katılmıyor, Hükümet ka
tılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza 
sunuyorum: Kalbul edenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, Anayasanın 96 ncı maddesine gö
re, oylamada H14 kişinin bulunması la
zım; ancak, şu anda salonda 114 kişi yok. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, salonda 114 kişi yok. 
BAŞKAN — Madde kabul edilmiş

tir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 2972 sayılı Mahallî 

İdareler ile .Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 3394 sayılı Kanunla değişik 29 un
cu maddesinin birinci fıkrasının son bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilerek bu bentten 
sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiştir. 

«Hallerinde sözkonusu organ için bo
şalmayı takip eden ilk yılın Ekim ayının 
üçüncü Pazar günü seçim tarihi olarak 
kabul edilir. 27.6.1984 tarihli ve 3030 sa
yılı Kanuna tabi olan organlarda vuku 
bulan boşalma haillerinde ara seçim yapıl
maz. 

Mahallî İdarelerin Genel ^Seçimlerine 
bir yıl kala her ne suretle olursa olsun 
ara Mahallî İdareler Seçimleri yapılamaz.» 

IBAŞKAN — Efendim, Genel Ku
rulda karşılıklı sohbetleri, konuşmaları 
bırakalım. Sayın Taşçıoğlu, arkadaşları
nızı kuliste ikna ediniz lütfen. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Bizi ikna edemez. 
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MEHMET MOKjERREİM TAŞÇIOĞ-
UU (Sivas) — Bunları ben nasıl ikna ede
yim; Allah ikna etsin. 

BAŞKAN — Lütfen... 
Madde üzerinde konuşmak isteyen var 

mı efendim?.. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Grubumuz adına, Sayın özer Gürbüz ko
nulacaklar. 

BAŞKAN — Sayın Özer Gürbüz, bu
yurun. 

SHP GRUBU ADINA ÖZER GÜR
BÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 11 inci madde, 2972 sayılı Ya
sanın 29 uncu maddesine değişiklik geti
riyor; maddedeki, «ara seçimlerin Hazi
randa yapılacağı» hükmünü, «Ekimde 
yapılması» şeklinde değiştirmek istiyor. 
Teklifin, kendi içerisinde ne kadar çe
lişkili olduğunu ıgösteren çok açık bir mad
de. Teklifin 7 nci maddesi, seçim ayını 
«Ekim ayı» olarak saptamıştı; ancak, 
Ekİm ayının hangi Pazarında olacağını 
belirlememişti. Niye belirlememişti? 
«Ekim ayı içindeki Pazar günleri dinî ya 
•da millî bayram olursa ve bu da seçim 
gününe rastlarsa, bir aksilik olur; ne ya
parız?» diye. Oysa, aynı teklif sahipleri, 
bu kez ara seçimlerin Ekim ayının Pa
zar 'gümünü de bellirlİyorlar. Şöyle diyor
lar, okuyayım : «Hallerinde siözkonusu or
gan için boşalmayı takip eden ilk yılın 
Ekim ayının üçüncü Pazar günü seçim 
tarihi olarak kabul edilir.» Sanki bu Ekim 
ayındaki Pazar günü dinî bayram olmaz, 
millî bayram olmaz. Ne zaman dinî bay
ram, mlillî bayram olur? Bu yıl yapılacak 
seçimlerde millî, dinî bayram olur. Ge
rekçe de samimî değil, zorlama gerekçe. 

Sayın milletvekilleri, başından beri 
anlatmaya çalışıyorum; sırf Haziran se
çimlerini ertelemek için, Anayasayı ihlal 
etmek göze alınıyor; sırf bu Haziranda 

seçim yapmamak için zorlama gerekçe
lerle, Bakın, 7 nci maddede Pazar günü
nün ayı belli oluyor, Ekim ayı; aynı tek
lifin 11 inci maddesinde, «üçüncü Pazar 
günü» diyor. 

Ben, size, teklif sahiplerinin ya da bir 
başjka teklif sahiplerinin hangi teklifle ye
niden geleceklerini söylemek istiyorum: 
Bu teklif bu şekilde yasalaşırsa, teklif sa
hipleri yeni bir teklifle gelecektir. Teklif 
şöyle olacaktır : «Seçim yılı, 1988 yılıdır.» 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın mMetvekilHeri, 
lütfen hatibi dinleyelim; anlaşılmıyor. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Çün-
kü, «beş yılda bir» ibaresinden ne anlaşıl
dığı teklifte belli değil. Teklifteki, «beş 
yılda bir» ibaresinden, 1988 Ekim ayı 
mı anlaşılıyor, 1989 yılı Ekim ayı mı an
laşılıyor, bu belli değil, tekliften bu anla
şılamıyor. 

Sayın Bakana ısrarla sorduk, son ola
rak ben de sordum; «Sayın Bakan, beş 
yılda bir ibaresinden, 1988 Ekim ayını 
mı anlıyoruz, 1989 yılı Ekim ayını mı 
anlıyoruz?» Sayın Bakan, ne Komisyon
ca cevap verdi, ne de burada: «Hükümet 
olarak bu konuyu henüz daha kararlaş-
tırmadık» dediler. Yani, Hükümet, «beş 
yılda bir» ibaresinden ne anladığını ka
rarlaştıracak, ondan sonra biz burada tu
tanaklara «beş yılda bir» ibaresinden ne 
anladığını geçireceğiz... «Sayın Bakan, 
siz Adalet Bakanısınız, aynı zamanda hu
kuklusunuz, şahsen rica ediyorum, beş 
yılda bir sözünden ne anlıyorsunuz?» de
dim, Sayın Bakan, «Ben de bir şey söyle
yemem» dedi ya da benzeri bir şey. An
laşıldı; teşekkür ettik. Bu teklifin böyle 
çıkmasını isteyen iradeyle, Sayın Bakan 
da karşı karşıya gelmek istemiyor. Biz 
isorduk, sonra da teşekkür ettik; anlaya
madık. 
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Sayın miletvekileri, yine burada, 
«Ara seçimliler gen©! ımahialliî seçimlilere 
bir yıl kala ertelenir» diyor. Çok ciddî 
ibir sakınca başladı. Bu yıl 5 Haziranda 
ara seçimİer haşladı, baskılıları yapmak 
üzere gittiler; IbasDcı yapılıyor, masraf 1 
(milyardır. Bu seneki seçimler için l'isite-
ller basılıyor, hazırlıklar yapılıyor, ilk 
hazırlar yapılıyor. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antallya) — 
listöeflter verilmedi dlaiba.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Daha 
adaylar beffliı değil. 

ÖZER GÜRBÜZ l(Devamla) — Ha
zırlıklar haşladı, ben biliyorum; basikı 
hazırlıktan başdadı, Yüksek Seçim Kuru-
'lu hazırılıkllaınmı yapmaya başladı. 

Bakın, ibüıtüm adaylar gelip bize so
ruyorlar; diyorlar ki, «Bu sene seçim 
var mı, yok mu?» Memur adaylar var, 
Iböllgesiınden adaylığını koyuyor, istifa 
edecek; gelip soruyor, «llstifa ©deyim 'mi, 
etmeyeyim mıi?» diye dünden beri gelip 
soruyorlar. Beli değiıl, İbir bulmaca, bir 
seçim kanunu ıtekMi (geliyor ki, ıbir bul
maca; ne okluğu beli değil. 

İMEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Yetkiliye sorsun efen
dim. 

ÖZER GÜRBÜZ ı(Davam'lla) — Yet
kilisi belli deği... ((AİNAIP siıral'arından 
«ANAP, A'NAP» sesleri) ve yine teklif 
sahiplerinden dlörlt grup başkanvekilimin 
imzası var. Sayın baskanvekileri teklif-
leriıni ne komisyonda açıkladılar, ne de 
'burada açıklıyorlar. Sayın Eyüp Aşık 
açıklıyor sürekli; imzası yok. Karsımız
da sürekli açıklama yapan, Eyüp Aşık. 

MEHMET MİÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU ^Sivas) — Usûl böyle efendim. 

ÖZER GÜRBÜZ l(Devamla) — Oy
sa, teklif sahiplerinden bazı şeyleri öğ
renmek islerdik şuraya çıktıklarında... 

31 . 3 . 1088 O : İ 

İMEHMET MÜKERRIEM TAŞÇI-
OĞLU '(Sivas) — Sorun söyleyelim. 

ÖZER GÜRBÜZ l(Pevamta) — Sor-
m'ak isterdik ki, «Beş yıllda Ibirden ne an
lıyor sunuz?» Seçim döneminden vazgeç
tiniz, «Seçimin yapılacağı yıl» dediniz. 
Yepyeni ıbir deyim... «Seçimim yapılacağı 
yıl..» Anlaşılıyor ki, iteklif sabiplleri, şa
yet ibu teklif yasalaşıırsa, biz eDbetJte ki 
Anayasa Mahkemesine gideceğiz; bariz 
aykırılık var, yasal görevimiz, ellbet gide
ceğiz; fakat Anayasa Mahkemesinden 
karar çıkmadan, itekM sahipleri yeniden 
buraya gelecekler. Çünkü, 7 nci madde
de dediler ya; ekim ayının hangi pazar 
günü?.. Dinî bayram mı olur, maiıll bay
ram mı olur, binemiyorlar., 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU »(Sivas) — Hilal görünmeden belli 
olmaz ki... 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Bu 
maddede birliyorlar, milüetıvelküiı seçim 
kanununda da biliniyor hangi pazara ge-
'leoeği; ancak, nedense bu kanun tekdi-
fiimin 7 nci maddesinde bilemiyoruz. 
Onun liçin, bir Meclis kararı almak için 
buraya gelinecek ve buna paralel olacak; 
pazar da beflllii: «Ekim ayının üçüncü pa
zar ©ünü seçim günüdür» diye geline
cek. 'Pazar günümüz de beli; «seçiım 
yılı» dedikleri bu yılın ekim ayının 
üçüncü pazar günü. Çünkü, ıburaya pa
zarı da kommuış. Ekim ayının üçüncü pa
zar günü; 'beli. Böyle bir 'teklifle geli
necek ve Meclis kararı çıkartılacak. Sa
yın Bakana ısrarla sordum; anlatıyo
rum burada, genelimde de anlattım; bu 
konuda Meclis kararı çıkarılacak. Sa
yın Bakan *77 nci maddeyi okudular, 
dediler ki, «Bakın, Anayasada, Meclis 
karan olabilir diye hükümler var» Sa
yın Balkan, çok iyi bilirsiniz; kamu hu-
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kukunda kıyas olmaz. Kıyas, 'hukukun 
çok önemdi bir müessesesidir. Hukukta 
kıyas uylguiîanıır; ancak, kamu hukuklun
da kıyas uygulanmaz. Anayasa, bilerek, 
77 nci maddesiyle, Meclise ken'di kendi
sini zamanından önce yenilemek hak
kını vermdış/tiir; hatta, o kadar vermıişftirı 
ki, «Meclis isterse, bunu karara da bağ
lar» demiştir. Bu hüküm, sadece mıiiletve-
killi seçimleri içindir. 

Yerel seçimler hususunda da, Anayasa 
- Sayım (Bakan bu konudaki hülkımiün mad
desinde de tereddüt ©diyor; 67 ncıii mad
de Sayın (Bakan - 61 nci ımadde&ınde, ye
rel yönetim seçimlerinin kanunla düzen
leneceğine dair hüküm getirmiştir. Sayın 
'Balkan, bu konuda hâlâ tereddüdünüz 
varsa - Sayın Bakanla devre arkadaşıyız -
müşterek hocamız, Profesör Sayın Lüıtifu 
iDuıran'ın (bu konuda ıbir açıklaması var, 
iki satırla onu da okuyayım: «Ayrıca, 
yerel seçimlerdin yapıliaoağı ekim ayı pa
zar gününün Meclis kararıyla Ibelirlen-
mesi, Anayasanın SeçiımllJerim. genel) ve 
ımultüak surette kanunla! düzenlenımesi 
kurallına, 67 nci maddesine uymamakta
dır.» Hocamızın da, buı konuda, bu açık
laması var Sayın Bakanım; Anayasanın 
ilgii maddesi ise, 67 nci maddedir. 

Sayın milletvekilleri, tümü hakkında
ki konuşmamda, da ıbelıintmiışltim, seçim 
kanunları, irejıimin, Parlamentomuzun, 
devletimizin temelindi oluşturan ana ka
nunlardandır. Böylesine, Anayasayı zor
layarak Seçim (Kanunuyla oynamak, hiç
bir partiye yarar götürmeyecektir, mut
laka zarar getirecektir. 

Yıiıne, Sayın Bakana ve teklif sahip
lerine tekrar ısoruıyorum, tutanaklara geç
mesi yönlünden çok yararllı olur: «Beş yıl
da bir» deyimimden neyi anılıyorlar Bu 
teklilf, (bu haliyle 19&8 yılının Elkim ayını 
kapsıyorsa, bizdim «beş yılda bir» den 
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anladığımız, «beş yılda bir» in bitimi,' 
1989 yılıdır; «beş yılda ıbir» 1989 yılı
nın mart ayında biter. Ancak, 1989 yı
llının ©kim ayını kastediyorlarsa, 1989 
yıllının ekiun ayı mahallî idareler seçimini 
beş yıldan sonraya uzatmaktır, 1988 
yılının ekim ayı dıse kastedilen, beş yılkı 
öne almaktır. Her dki ıhalilyle de Anaya
saya aykırıdır. Teklif sahiplerinden ve 
Bakandan, «beş yılda bir» den neyi an
madıklarını 'tutanaklara geçmesi yönünden 
tekrar rica ediyorum, açıkllarllarsa sevine
ceğim. 

Sayın (Bakan, yine bir konuyu dille 
getiriyor - iki konuşmasında da dile ge
tirdiler - diyorlar ki, «Nasıl olsa kanun
da seçim haziran da yapılacak. Martta 
biten beş yıll, hazirana kaydı. Nasıl olısa 
5 Haziranda yapılacak. Yani, İtam beşin
ci yılın bitiminde yapılamıyor. Ha hazi
ran da yapılmış, ha efcimdde yapılmış...'' 
ya da, 'daha doğrusu, İSayın ©akan «Siz, 
beş yılda bir martta doluyor diyorsuı-
nuız. Bu takvim haziran ayıma kaydığına 
ıgöre, seçim sizin Sçin beş yılldan sonraya 
'gidiyor. Anayasa Mahkemesine gitsin; 
Anayasa Mahkemesi bunun yolunu gös
tersin» diyor «anıyorum, yanılmıyorsam. 

Çok değişiktir sayın milletvekillileri; 
nüye haziran ayına gelmiştir yereli yöne
tim seçimleri? 2972 sayılı Yasanın >8 inci 
ımaddesii, seçimin haziranda yapılacağını 
düzenîiiemiş ve «Haziran ayında mahallî 
seçiırnler yapılır» demiştir; ancak, yine 
2972 sayılı Yasanın geçici 7 nci maddesi, 
sırf geçen yaptığımız yerel seçimlere 
münhasır olmak üzere, mahallî seçim 
'tarihini mart ayına aDmıştır. (Eğer bu ge
çici madde mart ayına almasaydı, hiç te
reddüt yoktu, o seçimler de haziran ayın
da yapılacaktı; devam ©den beş yılkÜa ıbir 
haziranda seçiım yapılimış olacaktı. Geçi
ci madde ile bu ilk seçim mart ayına alın-' 
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dığı ve Anayasa Mahkemesine de gidip 
bozulmadığı için, kendiliğinden ekdeki ya
sa hülkmlüne ıgöre, seçimler haziran ayında 
yapılacaktır; ancak, bunu bahane ederek, 
nasıl olsa böyle .bir boşluk var, gelin biz 
de 198>8 Ekim ayını isteyeim... Sayın 
Aşık da, sanıyorum, Komisyonda benze
ri ıbir şey dermişti, nasıl' olisa glümünde 
yapiaııııyor, gelsıim efcıiım ayında yapılısın, 
ne değişir, gifoıiı ıbir yoruma g-itmişti. 

Çok şey değişir Sayın Bakan, sayın 
midıtetvekilteri... Bu (teklifte ıbu haliyle, 
bile bile, Anaytasaya aykırı olduğunu 
bile bile ısrar etımek ve Yüce Meclisten 
çıkarmak, açıkça Anayasayı, bilerek çiğ
nemektir. üzerinde durduğumuz, aniîaıt-
maya çalıştığımız konu budur. Anaya
sayı 'ihlalden, Anayasaya karşı çıkmak
tan ımulülaka kaçınmalıyız. 

iBİÜarniıyoruım, Anavatan Partisine ne 
yarar sağlayacak? Bulabildiğimiz düşün
celileri, haziran seçiminden kaçmaydı. 
Başka bir yarar sağlayacak mı ıbilıemiyo-
ruım; ama, mutlaka Anayasayı ihlal et
meleri, Anayasaya açıkça aykırı kanun 
teklifimi 4 ıgrup başkamvekülinıin liımzasıy-
la Meclise isunmalaırı yine bizim de say
gı duyduiğumuz, benim de devre arkada
şım, dositum, Sayın Adalet (Bakanı tara
fından böylesine Anayasaya aykırı Ibir 
teklifim Yıüoe İMeolsıte savunulması ve 
'tutanaklara igeçmesi; hole, Yüce Meclis
te, Anavaitan Grubunum oylarıyla, ya
salaşması; Anavatan Gruibu ne yararlar 
bekliyor bilemiyorum, ama o yararların 
çok üzerinde, ızarar verecektir. 

Bu yasa 'teklifi geçtiğinde, soğukkan
lılıkla düşühüp o ıtuitanakiara bakıldığın
da, Anavaitan Partisi ve sayım mdlleitve-
killeri «Bunda niye ısrarlı olSduk?» diye 
kendi kendilerine ıbirkez daha soracak
lardır. 
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Grubum ve şahsım adına saygılar 
sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Başka söz listeyen var 
mı efendim?., 

EYÜP ASIK '(Trabzon) — Grup adı
na Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA EYÜP 
AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, sa
yın miiMeitvefclieriı; 11 imci maddeyle, tek
lifin sonuna gelmiş bulunuyoruz, hu, 
ıgeçioi malddeller hariç son madde. 

Şimdi, iteklliıfiin hasımdan Ibu yana ya-
pıltan müzakerelere ıbir bakalım; epey 
çelişkilere rastladık. Şimdi, merak ediyo
rum sayın milletvekilleri; bu müzakere
lerden ne arıladık?.. Muhalefet seçimi is
tiyor mu? (SHP ve DYP sıralarından 
«istiyor» sesleri) 

RIZA YILMAZ .(Ankara) — Anaya
saya ve yasalara uygum seçim. 

İM. ISTEMÎHAN TALAY (içel) — 
Tabiî iki işitiyor. 

HÜKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
İstiyor, istiyor. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Şimdi, 
her maddede, SHP yetkilileri başka bi
risini çıkartötılar. (SlHP ve DYP sırala
rından gürültüler) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Soru
muz vardı, sorumuz; ona cevap ver. 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — 
Önerge var, önerge; önergede çıkıyorlar. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Önerge de 
dahil, önergeyi de söyleyeceğim. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler.) 

SHP'de, her maddede değişik sözcü
ler kürsüye çıktı; birisi, «Anayasaya aykı
rıdır», diğeri «seçim istiyoruz», dedi; bi
risi «olsun», diğeri «olmasın» dedi. Doğru 
Yol Partisi de, sustu, sadece 'tek madde 
üzerinde önerge verdi ve 9 madde de 
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«Anayasaya aykırıdır» dedi; bir maddede 
de «bu sene yapılsın» diye önerge verdi. 
O önerge Anayasaya aykırı mı, değil mi? 
Bir de onu sormak istiyorum. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Ona cevabı sen ver. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Bizim tek
lifimiz, yani, mahallî seçimlerin bu sene 
ekim ayında yapılması eğer Anayasaya ay
kırı ise, isizin, bu sene haziran ayında se
çim yapılsın diye verdiğiniz önerge, Ana
yasaya aykırı mı, değil mi? 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Onu sen söyle. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Anayasayı değiştirelim. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Siz, ken
di içinizdeki çelişkiye cevap bulmalısınız. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yasalara 
uygun seçime var mısınız? 

ZEKER İ YA BAHÇECİ (Antalya) — 
Açıkça, «korkuttuk» desene. 

EYÜP AŞİK (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, bir sayın sözcü «Bu başkan
ların çoğu sizde, 67 vilayetin 58 tanesi 
Anavatan'da; bunlardan bıktınız mı, bun
ları atmak mı istiyorsunuz, niye hemen se
çim istiyorsunuz?» diye sordu. Merak et
mişler, açıklamak istiyorum. 

Bunlardan bıkar mıyız; Halic'i temiz
leyen, İstanbul'a yollar açan, Ankara'da 
her biri birkaç milyar tutan 6 tane üstge-
çiti yapan, Bunsa'da, Konya'da, İstanbul' 
ra raylı sistemi yapan, Türkiye'de ilik de
fa raylı sisitemi başlatan, Erzurum'da 30 
'bin konutluk yeni bir şehir kuran, tzmlir' 
de 40 bin konutluk yeni bir Ege Kent'i 
kuran, altyapılara, parklara, bahçelere 
bu kadar hizmet veren belediye başkan
larından biz bıkar mıyız? (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bıkar 
mıyız bunlardan?. 

Sayın milletvekilljeri, biz onlardan bık
madık. Biz onların yeniden seçim kaza
nacağına inanıyoruz, onun için seçime 
varız dedik, (SHP ve DYP sıralarından 
gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Anaya
sa uygun seçime biz de varız. 

BAŞKAN — Sayın Aşık... Gayın Aşık, 
'bütün arkadaş'larımızı madde üzerinde 
konuşmaları için ısrarla ikaz ettik. 

VEFA TANIR (Konya) — Ben de, be
lediyelerin suiistimalini getirirsem söz ve
recek misiniz? 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Maddeye 
dönüyorum. 

Bu madde, bu ve bundan sonraki her 
haziran ayında yapılacak ara seçimlerin 
ekim ayında yapılmasını öngörüyor. Sim
idi; sayın muhalefet sözcüleri de, «Siz ka
muoyu yoklamalarından korktunuz, onun 
için bu sene seçim istemiyorsunuz» di
yorlar. 

Kamuoyu yoklamalarından korkma-
dık. Kamuoyu yoklamalarının asıl sizi dü
şündürmesi 1 azım. Dün de bir nebze açık
ladım, bu yılbaşında epey zam yaptık; şim-
•di vergi kanunu getirdik, gene zam yap
tık. Bu şartlar altında, akşam zam yapıl
mış, sabahleyin kamuoyu yoklamacısı git
miş, «Reyini kime vereceksin?» diye sor
muş!... «Çok sevindim, çok memnun ol
dum» demesini beklemiyorduk; ama, bir 
tek seçmen, «Anavatan zam da yapsa, 
acıtsa da, canımızı yaksa da, reyimi 
SHP'ye ya da Doğru Yol Partisine vere
ceğim» diye bir şey söylemedi. Bu, sizin 
için kötü bir işarettir., 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz hal
kın arasına gidebiliyor musunuz? 

EYÜP AŞIK (Devamla) — «Kararsız 
kalırım» dedi.. 

BAŞKAN — Sayın Aşık... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Seçmen 

«Kararsız kalabilirim» diyor, «Anavata-
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nın yeniden zam yapmayacağını bekle
rim» diyor; ama, «Bu partilere de hiçbir 
şartla rey vermem» diyor. Bu, sizin için 
düşündürücüdür. 

HÎLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) -
Sataşma var, sataşma... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, madde üzerinde konuşsun. 

EYÜP AŞIK "(Devamla) — Sadece bu 
değil, dört ay evvel genel seçimden çık
tık. Çıktığımız genel seçime bir bakınız, 
iki 'muhalefet partisi... 

BAŞKAN — Sayın Aşık... 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Sataşıyor, bize de söz hakkı doğuyor. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bağlaya

cağım, 
özür dilerim, son... 
BAŞKAN — Rica ediyorum... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — tki mu

halefet partisi... 
BAŞKAN — Sayın Aşık, bir dakika... 
Bu şekilde bir konuşmayı, lehte olarak, 

sonunda yapabilirsiniz; şimdi madde üze
rinde konuşuyoruz. Lütfen... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Biz, bü
tün yurt sathında varız. Gidebiliyorsa-
nız gidin halkın arasına. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Son cüm
lemi bağlıyorum Sayın Başkan. 

tki muhalefet partisi... Lütfen, genel 
seçime bakınız; birisi köyde yok, birisi 
şehirde yok. ti genel meclisi seçimine gi
receksin, belediye seçimine gireceksin; bi
risi köyde yok, birisi şehirde yök; birisi 
Erzurum'da yok, birisi Zonguldak'ta yok; 
birisi yaşlılardan oy alamıyor, birisi genç
lerden alamıyor. Demek ki, sadece ka
muoyu yoklamaları değil, son genel seçim
ler de sizi ümitsizliğe sevk ediyor. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Biz bü
tün yurt sathında varız. Siz gidin halkın 

arasına. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Şimdi, bir 
madde, bir fırsat daha önünüze gelecek; 
son madde üzerinde veyahut da oyunu
zun rengini belli ederken çıkınız söyleyi
niz, net olarak söyleyiniz. Böyle kaça
mak şeylerle, hududu belli olmayan, «eşit 
şartlar; iktidarı da bırakırsanız; siz ik
tidarı verin, o eşit şartlarda seçime gide
lim» şeklinde değil; net olarak, seçime 
var mısınız, yök musunuz, bunu millete 
açıklayınız. Anayasa Mahkemesine, bu 
seçimlerin de yapılmaması için gidecek 
'misiniz gitmeyecek misiniz; bunu açıkla
yınız. 

Hepinize saygılar sunarım. 
Hayırlı uğurlu ölsün. (ANAP sıra

larından alkışlar.) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz ya
saya uyacak mısınız, bunu net olarak söy
leyin. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Teklife 12 ne] madde ilavesini isteyen 
bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 28 sıra sayılı Ka
nun teklifine aşağıdaki maddenin ilavesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

İlhan Aküzüm 
Kars 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Ahmet Karaevli 
Tekirdağ 

Talat îçöz 
İstanbul 
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MADDE 12. — 2820 Sayılı Siyasî 
Partiler Kanununa aşağıdaki Ek 4 üncü 
madde ilave edilmiştir. 

«EK MADDE 4. — Bu Kanunun 10 
uncu maddesinin son fıkrasına göre Cum
huriyet Başsavcılığının yapacağı işler içlin 
gerekli ödenek Yargıtay bütçesinden ayrı 
bir programda gösterilir. Bu ödeneğin 
harcamasında Yargıtay Başkanı amiri ita 
yetkisini Cumhuriyet Başsavcısına devre
der. Cumhuriyet Başsavcısı da gerekli 
gördüğünde bu yetkiyi Cumhuriyet Baş
savcı vekiline devredebilir. 

BAŞKAN — Komisyon 'katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ NECAT TUNÇSİPER (Baiıke-
sir) — Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU ((Gümüşhane) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekille
ri, okunan önergeye Komisyon 'katılmadı. 
Hükümet 'katıldı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu önerge, metinde 12 nci madde ola
rak yerini alacaktır. 

Şimdi, geçici maddeye geçmeden ön
ce, geçici 1 inci madde ilavesini isteyen 
bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifine 
aşağidaki Geçici 1 indi maddenin ilave
sini, teklifteki Geçici Maddeye 2 numa
rasının verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
'Sivas 

Mehmet Keçeciler 
Konya 
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Talat İçöz 
İstanbul 

A< Baki .Albayrak 
İstanbul 

Orhan Demirtaş 
İstanbul 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

GEÇİCİ MADDE 1. — Cumhuriyet 
Başsavcılığının, Siyasî Partiler Kanunu
nun 10 uncu maddesine bu Kanunla ek
lenen fıkra gereğince 1988 yılı içinde ya
pacağı harcamalarını karşılayacak mikta
rı, Adalet Bakanlığı 1988 Yılı Bütçesi 
seçim giderleri ödeneğinden, bu Bakanlı
ğın tale'bi üzerine Yargıtay Başkanlığı 
'bütçesine aktarmaya ve bu konuda gerek
li işlemleri yapmaya Maliye ve Gümrük 
Bakanı yetkilidir. 

Gerekçe : 
Bu teklifin, Türkiye Büyük Millet 

Meclisince müzakeresi sırasında 1988 Yı
lı Bütçe Kanunu hazırlanmış bulunduğun
dan Cumhuriyet Başsavcılığının 1988 yı
lı7 harcamalarını temin için bu geçici mad
denin teklife ilavesine zaruret hâsıl ol
muştur. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKÎLÎ NECAT TUNÇSİPER (Balıke-
kesir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNUGURLU (Gümüşhane) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Ko
misyon katılmıyor, Hükümet katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler.. Önerge, ge
çici 1 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Teklifte geçici madde 1 olarak geçen 
husus, şimdi geçici 2 noi madde olmuştur. 
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Geçici madde 2'yi Okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Siyasî Parti

ler, bu kanunun 5 inci maddesi ile değişti
rilen 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 42 nci maddesine göre önseçime esas 
üye listelerinin deşiklerini tamamlayarak 
bu kanunun yayımı tarihinden itibaren iki 
ay içinde 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun 10 uncu maddesi gereğince Cum
huriyet Başsavcılığına bildirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen arkadaşımız?.. Yok. 

Önerge?. Yok. 
Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Geçici 2 ncj madde kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü madde ilavesini isteyen 
bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifine, 
yürürlük maddesinden önce aşağıdaki Ge
çici Maddenin ilavesini arz ve teklif ede
riz. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Talat İçöz 
istanbul 

A. Baki Albayrak 
İstanbul 

Orhan Demirtaş 
İstanbul 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Geçici Madde 3. — Bu kanunda 
yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesi
ni müteakip, siyasî partilerin olağan bü
yük kongreleri toplanıncaya kadar Mer
kez Karar ve Yönetim Kurulları bu deği
şikliğin gerektirdiği tüzük tadilatını yap
maya yetkilidir. 

Gerekçe : Geçici madde ile bu kanun
la 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Ma
halle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 
'Seçimi Hakkında Kanunun 10 uncu mad
desinde yapılan değişikliğin gerektirdiği 
siyasî partilerin tüzük tadilatlarının yapıl
ması imkânını sağlamış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ NECAT TUNÇSİPER (Balıke
sir) — Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNUGURLU (Gümüşhane) — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Ko
misyon katılmamıştır, Hükümet katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Okunan öner
ge, geçici 3 üncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen var mı efendim?. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge var

dır; okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
28 sıra sayılı raporun 13 üncü mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ederim. 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Veli Aks oy 
İzmir 

Tufan Doğu 
Muğla 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 
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Madde 13. — Bu Kanunun 11 inci 
maddesinin son fıkrası 1.1.1989 tarihlin
de, diğer hükümleri yayım tarihimde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim?. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ NECAT TUNÇSİPER (Balıke
sir) — Kaltılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu 
efendim?.. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNUGURLU (Gümüşhane) — 
Sayın Başkanım, katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmamaktadır. 

önerge üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, buyurun 
efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, sayın m'illetvekilkri; hiçbir 
demokratik düzende, genel seçimden dört 
ay sonra, bir iktidarın yıprandığı görülme
miştir. Genel seçimden üç dört ay sonra 
neden yıpranır bir iktidar? Eğer, genel 
seçim, millî iradenin, iktidar niteliğine 
uygun bir şekilde yansımamasını sağla
mışsa, yıpranır, İşte bugün, kamuoyu 
yoklamalarının Anavatan Partisinin aley
hinde tecelli etmiş olmasının nedeni bu
dur. Önemli olan - Sayın Aşık'a söylemek 
istiyorum, onun şahsında grubuna - Ana
vatan Partisinin oy nispetinin düşmesi 
veya yükselmesidir. Sizin hedefiniz oy 
nispetini yükseltmektir. Bu düşmüşse, şu 
partiye veya bu partiye gitmesi sizi ilgi
lendiren bir konu değildir. Kaldı ki, o 
kamuoyu yoklamaları hangi partinin si
zin önünüze geçtiğini, İstanbul'da, İzmir' 
de SHP'nin nasıl birinci parti olduğunu 

ortaya koymaktadır, (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Başkanım, önergemizde bir ana 
espri var. İktidar, bir polemik mevzuu 
yaratıyor, âdetidir, mutadı budur Ana
vatan iktidarının; konulardaki ana amacı 
saklamak bakımından bazı konuları po
lemik haline getirirler. Deniyor ki, «88' 
de seçimlerden kaçıyor musunuz? Hangi 
seçimlerden kaçılacak veya kaçılmaya
cak? Hangi seçim? Muhayyel bir seçim, 
mutasavver bir seçim... Ufuktaki bir se
çim, sizin kastettiğiniz seçim; çünkü, bil
miyorsunuz; hükümetiniz de bilmiyor, siz 
de bilmiyorsunuz ve yasada da kasten 
bırakılan bir boşluk... 88'de midir seçim, 
89'da mıdır? Bundan mı kaçılıyor? Mu
halefet bundan mı kaçıyor? Bu, bir var
sayımdır; ama sizin kaçtığınız bir se
çim var. Sizin kaçtığınız seçim, 1988 Ha
ziranında yapılması gereken ve takvimi 
ilan edilip, işlemekte olan seçimdir. Ya
ni, onun ortamına girdik, onu teneffüs 
ediyoruz, siz bu teneffüs yollarını tıka
mak istiyorsunuz, o seçimden kaçıyorsu
nuz. 

İşte bu önergemiz, o seçimden kaçıl-
mamasını; - eğer demokrasinin bir kere 
daha tecelli edebilmesi imkânını ortaya 
koymak istiyorsanız - 1988 Haziranında 
bir ara seçimin yapılması imkânını sağ
lamaya yöneliktir. Efendim, 1988 Eki
minde, Meclis karar verir, seçim yapılır
sa, bir de haziranda mı yapılsın? Hiçbir 
sakınca yoktur. Neden yoktur? 1988 Ha
ziran seçimi 120 küsur belediyede yapı
lacaktır. Bunun içinde önemli belediyeler 
vardır. Kaldı ki, geçen sene hem refe
randum yaptık Türkiye genelinde, hem 
de dört beş ay sonra bir /genel seçim 
yaptık. Bu bakımdan, 1988 Haziran se
çiminin yapılmasının, ne masraf bakı
mından, ne halka yükleyeceği yük bakı-
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mından, herhangi bir kaçınmayı gerekti
recek makul nedeni yoktur. 

Önergemiz, 11 inci maddenin son fık
rasının 1.1.1989 tarihinde yürürlüğe gir
mesini, yani, başlamış olan takvim de
vam ederek 1988 Haziranında bu 120 kü
sur belediyede ara seçim yapılmasını 
öngörmektedir. Bunu kabul ediyorsanız, 
sizi seçimden kaçmadı diye kutlayaca
ğız; ama bunu kabul etmiyorsanız, sizin, 
bizim hakkımızda, muhalefet hakkında 
muhayyel bir seçimden kaçma isnadını
zın sadece bir yakıştırma olduğunu; ama 
mevcut seçimden sizin kaçtığımzı tescil 
ve teyit ettirmiş olacağız. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunu
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bayazıt. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Öner
geyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 13 
üncü madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi 14 üncü madde ola
rak okutuyorum : 

MADDE 14. — Bu Kanun hüküm
lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?,. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir 

Kanun teklifinin tümünü oylatmadan 
önce, son söz istemi vardır. 

Sayın Gürbüz aleyhte söz istemişler
dir. 

Lehte konuşmak isteyen var mı efen
dim? 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 
Evet efendim, söz istiyorum, 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Keçe
ciler (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ma
hallî İdareler Seçimleriyle İlgili Kanun
da, Siyasî Partiler Kanununda ve 298 sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanunda deği
şiklik yapan kanun teklifinin lehinde söz 
almış bulunuyorum. 

Aslında, masum ve mevzuatımızdaki 
bazı boşlukları doldurucu nitelikteki bu 
kanun teklifinin, pek çok spekülasyon
lara sebep olduğunu, Anayasaya aykırı
lığı iddia edildiğini ve bu Yüce Meclis 
kürsüsünde, geçmişe dönerek bazı haki
katleri ifade etmek istiyorum. 

Anavatan Partisi iktidarı olarak, biz, 
hükümeti bir ihtilal hükümetinden teslim 
aldık... 

K KEMAL ANADOL (İzmir) — 
İhtilal hükümeti sizdiniz, o zaman Baş
bakan Yardımcısı Özal'dı. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
... ve iktidarı teslim aldıktan sonra, bir de 
halktık ki, belediye başkanları yok, bele
diye meclis üyeleri yok, il genel meclis 
üyeleri yok; her birisi tayinle işbaşına 
gelmiş... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
YeşL bayrak açacak mısın? 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— Anavatan iktidarı olarak, demokrasi
nin gereğini yaptık ve oturup... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Bırak Allahaşkına, demokrasi lafını ağ
zına alma. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— ... süratli bir şekilde - belki memleke
tin o günkü şartları içerisinde, kış sayı
labilecek aylarda seçim çalışması yapı
larak - seçimlerin 25 Mart 1984 tarihin
de yapılması sağlandı. O tarihte, seçim-



T. B. M. M. B : 44 

lerin mart ayında yapılması konusunda 
acelemiz vardı, acele etmeye mecburduk; 
çünkü, demokrasinin gereği buydu ve o 
tarihlerde, Parlamentonun dışında bulu
nan siyasî teşekküller, SODBP ve Doğ
ru Yol Partisi, bizi, bu kararımızdan do
layı alkışlıyorlardı. Diyorlardı ki, «Ana
vatan Partisi, demokrasinin gereğini yap
mıştır, kanunları değiştirmiştir ve bizim 
seçimlere girmemizi temjln etmişlerdir; 
bu kararlar doğrudur.» (ANAP sırala
rından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ne münasebet?.. Ona hepimiz oy ver
dik. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— Biz bu teklifi getirdiğimizde, Halkçı 
Par* i ve Milliyetçi Demokrasi Partisi bu 
salonu terk ettiler; Meclis zabıtlarında 
mevcuttur. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Öyle bir şey yok. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— Aziz milletvekilleri, bir defa mart 
ayında yaptınız ve o kanunu yaparken, 
«Haziran ayında yapılsın» diye belirledi
ğiniz bilr hükmü, Yüce Mecliste değiştir
me imkânına sahip değilsiniz. İlla da, ya 
her sene mart ayında yapacaksınız ya
hut da o tarihte Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak yetkili olduğunuz tarih 
belirlemeyi, yani, «Haziran ayında yapı
lır» diye belirlediğiniz hükmü, «Meclis 
olarak değiştiremezsiniz» diyeceksiniz ve 
bunu da Anayasa adına söyleyeceksiniz... 
Bu doğru bir hadise değildir. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Mart 
ayına alabilirsiniz. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— Anayasamız, bu kadar katı yorumla
namaz. Anayasa Mahkemesi, sizin kom
şu kapınız değilldir... (ANAP sıraların
dan alkışlar) 
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M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Sizin Anayasaya inancınız yok, sizin 
laik Türkiye'ye inancınız yok, siz şeriat
çısınız. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) 
— Yüce Mahkemeyi, her vesileyle, san
ki yanımızdaymış gibi göstererek, bura
da gündeme getiremezsiniz. 

İktidar partilsi olarak, Anavatan Par
tisi olarak, ne zaman, seçime gidelim de
sek, siz çıkıp «Yok, seçime gitmeydim, 
sandığa gitmeyelim; Anayasa Mahkeme
sine gidelim» diyorsunuz. Anayasa Mah
kemesi, seçim sandığının alternatifi ola
ma?; arkadaşlar. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri1,, alkışlar) Bu itibarla, bu
rada maddelerini görüştüğümüz tekli
fin, memleketimizde uygulanmakta bu
lunan seçim kanunlarıyla ilgili önemli bir 
boşluğu dolduracağı kanaatini taşıyo
rum. Onun için, oyumun müspet olaca
ğını ifade ediyor ve hepinize, Yüce Mec
lisimize saygılarımı sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Se
nin olsun, senin olsun. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Yeşil 
mi? . Yeşil mi?.. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Yeşil mi?.. 

BAŞKAN — Teklifin aleyhinde, Sa
yın Özer Gürbüz; buyurun efendim. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri!; şimdi lehte 
konuşan Sayın Keçeciler «Masum bir 
teklifle geldik» diyorlar, masum bir tek
lifle... Sayın Başbakanın ağzıyla dahi, 
apaçık «Anayasayı bir defa ihlal ediyo
ruz» dedirten teklif, masum bir teklif (!) 
Masum teklif böyle olduğuna göre, aca
ba masum olmayan, sanık ya da suçlu 
teklif olarak ne gelecek, neler gelecek? 
(SHP sıralarından alkışlar) 
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Yine, Sayın Keçeciler, «Biz ihtilal yö
netiminden devraldık» dediler. Bugünkü 
Sayın Başbakan, ihtilal yönetiminin Baş
bakan Yardımcısıydı. (SHP sıralarından 
alkışlar) Bugünkü Başbakan Yardımcısı 
Sayır, Erdem, ihtilal yönetiminin Maliye 
Bakanıydı; yönetim gene kendilerindeydi, 
fazla bir değişiklik yoktu. Acaba ne mak
satla söylediler? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Olur mu yahu öyle şey? 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Ne mak
satla söylediğini anlayamadık. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — An
laşılamadı, ne maksatla söylediği anlaşıla
madı, 

Sayın milletvekilleri, Anayasaya apa
çık aykırı olan... 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — 
Galiba siz de Danışma Meclisi üyesiydi-
niz. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Ben 
Danışma Meclisi üyesiydim, onur duya
rım Sayın Elmas. Evet. Ama, Sayın Ke
çeciler neyi demek istediler, yani biz şim
di geçtik mi? Ne oluyor?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Yahu, tayinle gelen ma
hallî idareciler yerine, onların seçimle 
gelmelerini sağlayan kanunu biz getirdik. 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Sa
yın Taşçıoğlu, Grup Başkanvekilisiniz, 
hatibin sözünü «Yahu» ile kesmeniz hoş 
olmuyor. Mutlaka kasıt yok; ama hiçbir 
yerde, söze «Yahu» diye başlanmaz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Efendim, verdiğim ce
vap işinize gelmiyor galiba... 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, Sayın Keçeciler, «Es
kilere dönelim» dediler. Ben de eski za
bıtları okumuştum, neler vardı diye. 
Acaba, daha öncelerde Anayasaya bu 

kadar apaçık aykırı bir teklif gelmiş miy
di onu araştırdım. İnanıyorum, hukuk fa
kültesi birinci sınıf öğrencileri, anayasa 
alıştırmaları yaparlarken, anayasaya apa
çık aykırı olan bir teklif nasıl geçiyor 
diye bu teklifi okuyacaklar, bu teklifi ör
nek olarak göstereceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, zamanınızı al
mayayım; çünkü, sizlere, baştan beri, bu 
teklifin Anayasaya neden bu kadar ay
kırı olduğunu anlatıyorum. Sonunda bul
dum. Daha önceleri, Meclisten, bir tah
kikat komisyonu kurulmasına dair bir 
teklif geçmişti. Bu teklifte, yürütmenin 
yetkileri genişletilmiş, yargı yetkisi de yü
rütmeye verilmişti. Teklifin görüşmeleri 
sırasında, Mecliste geniş tartışmalar da 
olmuş. Ben, bu tartışmaları da zabıtlar
dan inceledim. Burada, duygusallığa ka
pılıp, gerçekten, anayasa hissî olarak 
yorumlanmaya başlanmış. Benim, baştan 
beri sizlere anlatmaya çalıştığım şudur : 
Anavatan Partili sayın milletvekilleri, gö
revlerinin ve milletvekili yeminlerinin ge
reği, konuyu, grup heyecanı içerisinde 
değil veya Sayın Başbakan istiyor, karşı 
çıkarsak bize kırılır, bize kızar, parti için
deki durumumuz sarsılır şeklindeki dü
şüncelerle değil, yeminlerinin gereği ola
rak değerlendirme yapmalarını istiyo
rum. Her türlü karara saygı duyarım; 
ama heyecan dışına çıkıp, meseleyi be
raber düşünebilmeliyiz. Eğer, tek kişinin 
iradesi, millî iradenin üzerine böylesine 
çıkıyorsa, teklifin geneli üzerindeki gö
rüşmemde belirttim, rejimin esas tehlikesi 
odur. O zaman, gruplar, kişilerin söyle
diğinin hepsine «doğru» derse, o kişiye 
de, partiye de faydalı hareket etmezler; 
yerine göre karşı çıkacaklardır, doğruları 
söyleyeceklerdir. 

Geçmişteki o görüşmede, büyük dev
let adamı, büyük insan İsmet İnönü CHP 
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Grubu adına söz almış ve şöyle bir ko
nuşma yapmış : «Şimdi, ihtilal, iktidarı 
bir defa eline geçirmiş olanlar tarafın
dan yapılıyor. Son zamanların modası bu
dur. Seçimle iktidara geliyor, devletin 
vasıtalarına el koyuyor, seçimle gitmek 
ihtimali ufukta görüldü mü, ben bura
dan gitmem telaşına düşüyor.!» 

Sayın milletvekilleri, seçimle gelinir, 
seçimle gidilir. Sayın Bayazıt'ın da be
lirttiği gibi, seçim korkusu Anavatan 
Partisinin gözüne düştü, bir korku geldi 
nedense. (ANAP sıralarından «Daha ye
ni geldik» sesleri) 

Gelin, bu haziran seçimlerinden biç 
kaçmayın, bu seçimleri yapalım. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Siz, aday bulamayacaksınız, aday!., 

ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Sırf 
bu seçimleri ertelemek için Anayasayı 
ihlal etmeyin. Biz, sırf bu oylar belli ol
sun, yarınki kuşaklar «Kimler, nasıl ka
nunlara, nasıl oy veriyor?» diye baktık
larında açıkça görülsün diye, tümü üze
rindeki oylamalarda açık oylama istedik; 
çünkü, yarınki kuşaklar baksınlar : Mec
lislerden nasıl kararlar çıkıyor ve kimler-
nasii oy vermişlerdir? «Çoğunluk» denin
ce anlaşılamayabilir. Bu, bir kere daha, 
vebali, milletvekili yeminini, milletvekili 
sorımluluğunu hatırlatmaktı. 

Tekrar hatırlatıyorum. Muhalefet ola
rak, - sanıyorum - Anayasaya apaçık ay
kırı olan bu tekliflin geri çevrilmesi için 
Anayasa Komisyonunda bir kere daha 
görüşülmesi için önerge verdik, o kabul 
edilmedi; Anayasaya aykırılığını açıkça 
anlattık; bilemiyorum anlatabildik mi? 
Oylarınıza saygılıyım, milletvekillerinin 
verdiği oylar kutsaldır, saygılıyım; ama, 
yemıminizi ve Anayasaya aykırılığı bir ke
re daha hatırlatıyorum. Oylarınızın veba
lini size bırakıyorum. Benim oyumun 
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«Ret» biçiminde olacağını belirtiyor, Yü
ce Kurula saygılar sunuyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

EAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Gürbüz. 

Muhterem arkadaşlar, teklifin tümü
nün açık oya sunulmasına dair bir öner
ge vardır; okutup, önergedeki imza sa
hiplerinin burada bulunup bulunmadık
larını tespit edeceğim, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 28 sıra sayılı yasa 
teklifinin tümünün müzakereleri tamam
landıktan sonra oylamasının açık oylama 
biçiminde yapılmasını içtüzüğün 119 un
cu ve 115 inci maddeleri uyarınca arz ve 
teklif ederiz. 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Kâzım özev 
Tokat 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Kamer Genç 
Tunceli 

Turan Bayazıt 
izmir 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Öner Miski 
Hatay 

Erol Köse 
Kocaeli 
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Hasan Zengin 
Manisa 

İbrahim Tez 
Ankara 

Aytekin Kotil 
İstanbul 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Tufan Doğu 
Muğla 

Birgen Keleş 
izmir 

Adnan Keskin 
Denizli 

Ahmet Ersin 
îzmir 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Sayın Özer Gürbüz?.. 
Burada. 

Sayın Kâzım Özev?.. 
EROL AĞAGÎL (Ankara) — Takab-

bül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Dönen?., 

Burada. 
Sayın Kamer Genç?.. Burada. 
Sayın Turan Bayazıt?.. Burada. 
Sayın Önder Kırlı?.. Burada. 
Sayın Kemal Duduoğlu?.. Burada. 
Sayın Hilmi Ziya Postacı?.. Burada. 
Sayın Haydar Erdoğan?., Burada. 
Sayın Öner Miski?.. Burada. 
Sayın Erol Köse?.. Burada. 
Sayın Hasan Zengin?.. Burada. 
Sayın ibrahim Tez?.. Burada. 
Sayın Aytekin Kotil?.. Burada. 
Sayın Güneş Gürseler?.. Burada. 
Sayın Tufan Doğu?.. Burada. 
Sayın Birgen Keleş?.. 
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AHMET ERSlN (izmir) — Takab-
bül ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Adnan Keskin?.. 
Burada, 

Sayın Ahmet Ersin?.. Burada. 
Sayın Rıza Yılmaz?.. Burada. 
Sayın Ali Şahin?.. Burada. 
Yeterli imza vardır efendim. 
Açık oylamanın şekli hakkında Genel 

Kurulun kararını alacağım: 
Açık oylamanın, adı okunan sayın 

milletvekillerinin, kürsüye konacak oy 
kutusuna oy pusulasını atması suretiyle 
yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın 
milletvekilinin, ayağa kalkarak, «kabul», 
«ret» veya «çekinser» şeklinde oyunu 
belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etme-
yenier... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylama, oy kupaları sıralar ara
sında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, oylarım atmala
rını, eğer yanlarında basılı oy pusulası 
yokî>a, isimlerini ve seçim bölgelerini ya
zarak, imzalayıp kupalara atmalarını ri
ca ederim. 

.'Oyların toplanmasına başlandı) 

2. — İstanbul Milletvekili Ayni Ak-
yol'un, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Geçici 8 inci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Gü
müşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 5 
Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun Geçici 8 inci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/32, 2/1) (S. Sayısı : 32) (1) 

(1) 32 S. Saydı Basmayazı Tutanağa 
eklidir. 
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BAŞKAN — Muhterem milletvekil
leri, alınan karar gereğince, İstanbul Mil
letvekili Avni Akyol'un, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun Geçici 8 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ile Gümüşhane Milletvekili 
Ülkü Güney ve 5 Arkadaşının, 2547 Sa
yılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 
8 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporunun görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldı
lar. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Say.*ı Başkan, ara vermeyecek misiniz 
efendim? 

BAŞKAN — Efendim, bütün grup
ların fikirleri alındı; teklifler kısadır, 
bunları görüşüp bitirmeyi arzu ediyoruz. 

Raporun okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Raporun okunması 
kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen ar
kadaşımız var mı efendim? Yok. 

Teklifin maddelerine geçilmesini ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
«2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
Geçici 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Geçici 21 inci Maddesinin Yürürlük

ten Kaldırılması Hakkında Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Geçici 8 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun 
yayımı tarihine kadar, eski mevzuat hü
kümlerine göre doçentlik ve profesörlük 
unvanını almak üzere başvurmuş ve baş-
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vurusu kabul edilmiş olanlar ile 30 Hazi
ran 1982 tarihine kadar önceki mevzua
ta göre doçentlik ve profesörlük için ön
görülen çalışma süresini tamamlayacak
ların başvuruları ve başvurularının kabu
lü halinde kadroya atama dışındaki iş
lemleri önceki mevzuata göre yürütü
lür. 

Yukarıdaki hükme göre profesörlüğe 
yükseltilmiş olanlar (kısmî veya tam gün) 
kadroya bağlı olmaksızın profesör unva
nının sağladığı bütün akademik hak ve 
yetkilere sahip olmak şartı ile bulunduk
ları kadrolarda profesör unvanını taşır
lar. Bunlar ilgili birimlerdeki profesör 
kadrolarına öncelikle atanırlar. 

1750 sayılı Kanun hükümlerine göre 
doçentlik sınavını tamamlamış bulunan
ların profesörlüğe yükseltilmeleri de is
tedikleri takdirde önceki mevzuata göre 
yürütülür. 

Kendi kanunları çıkarılıncaya kadar 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teş
kilatına bağlı yükseköğretim kurumların
da doçentlik ve profesörlük unvanlarının 
verilmesinde yukarıdaki esaslar uygula
nır. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan ar
kadaşımız var mı efendim? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir; oy kupaları 
kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen var mı efendim? 
M. ISTEMtHAN TALAY (İçel) — 

Grup adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — SHP Grubu adına, buyu
run Sayın Talay. 

SHP GRUBU ADINA M. ISTEMt
HAN TALAY (içel) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun Geçici 8 inci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Geçici 21 inci 
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Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifini, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubu adına olumlu kar
şılıyoruz. 

Sözkonusu teklif, demokratik üniver
siteyi tahrip eden ve üniversite eğitimini 
lise eğitimi haline dönüştüren YÖK Ya
sasının getirdiği bir haksızlığın gideril
mesini amaçlamaktadır. Bu nedenle, gru
bumuz bu konuda olumlu düşünceler için
dedir. 

Grubumuz, hangi partiden veya hangi 
milletvekilinden gelirse gelsin, toplumun 
huzur ve refahına katkıda bulunacak ko
nularda işbirliği yapmaya hazırdır. Ama
cımız, hiçbir komplekse kapılmadan, bu 
Meclis çatısı altında doğrularda buluşa-
bilmektir. Ancak, YÖK'le ilgili büyük 
haksızlıkların ve eksikliklerin olduğunu da 
biliyoruz. 

Böyle geçici maddelerle veya palya-
tif yöntemlerle YÖK Yasasını düzeltmek 
yerine, kapsamlı ve bütün partilerin üze
rinde uzlaşacağı bir yöntemle, geleceğimi
zi ve üniversite gençliğini çok yakından 
ilgilendiren bu kanunun kökten düzeltil
mesini amaçlıyoruz. 

Grubum adına Yüce Meclise saygı
lar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Talay. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Ülkü Güney söz istemişlerdir, kendilerine 
söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Güney. 

ANAP GRUBU ADINA ÜLKÜ GÜ
NEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun Geçici 8 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 21 
inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde 
Anavatan Partisi Grubu adına söz almış 
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bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına 
Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, dünyada en 
önemli yatırım, insanlara olan yatırımdır. 
Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üze
re, bilim adamı yetiştirmenin güçlüğü, di
ğer konularla mukayese edildiği zaman 
en önde gelen meselelerden bir tanesidir. 
Bilim adamları çok güç, uzun zaman ve 
meşakkatli çalışmalar sonucunda yetişir
ler; gelişmekte olan ülkelerin en önemli 
meselesidir. 

Memleketimizde yetişmiş olan bilim 
adamlarının müktesep haklarını vermek 
için grubumuzun getirmiş olduğu bu tek
lif, Anavatan Partisinin bilime ne kadar 
önem verdiğini gösteren önemli bir gös
tergedir. 

Değerli milletvekilleri, bu teklife, 1750 
sayılı Kanuna göre profesör olmuş; fa
kat kadrosuzluk nedeniyle bir türlü pro
fesörlük haklarını kullanamayan, üniver
sitelerimizde feragatla çalışan ve beş altı 
seneden beri doçent mi, profesör mü ol
duğu belli olmayan ve bu nedenle ezilen, 
moralleri çöken bilim adamlarının mükte
sep haklarını yerine getirmiş olacağız. Üni
versitelerimizdeki bu arkadaşlarımızın sa
yısı 150 civarındadır. Bu bilim adamları, 
yeni yasayla (2547 sayılı Yasayla) profe
sörlüğün kendilerine verdiği akademik 
haklardan kadrosuzluk nedeniyle bir tür
lü yararlanamamakta idiler. Bu öğretim 
üyeleri, kanunun Yüce Meclisin değerli 
oylarıyla kabulüyle, daha verimli olarak, 
daha faydalı olarak üniversitelerimize, hiz
met vereceklerdir. 

Son yıllarda - hepinizin de bildiği gibi -
büyük şehirlerdeki ana üniversitelerde bü
yük öğrenci yığılanları mevcuttur, işte bu 
kanunla, müktesep haklarını vermeye ça
lıştığımız öğretim üyelerinin çoğu da bu 
büyük üniversitelerdedir. Bu öğretim üye -
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ileri bugüne kadar haklarını alabilmek 
için çok mücadele etmişler; fakat bunun 
gerçekleşmesi inşallah Anavatan Partisi 
İktidarının olumlu çalışmalarıyla olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, müktesep hak
ları olan bu üniversitedeki profesörlerin 
topluma üniversitelerimize kazandırılması, 
bu geçici maddedeki değişiklikle olacaktır. 

Bu kanunun, devletimize ve milleti
mize, üniversitemize, hayırlı olmasını di
leyerek, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Güney. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın 
Ertüzün; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA TEVFİK ER
TÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 2547 sayılı Yüksek
öğretim Kanununun geçici 8 inci madde
sinin değiştirilmesi ve geçici 211 inci mad
desinin de yürürlükten kaldırılması için 
verilen kanun teklifi üzerinde grubum 
adına söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, demokrasinin 
temel taşlarından bir tanesi de, ülkede, 
'hür bilimin yapılmasıdır. Hür bilimin ya
pılabilmesi için, hür bilim adamı gere
kir. Hür bilim adamlarının yetişebilmesi 
için de, hür üniversitelerin olması lazım
dır. 

Bu itibarla, son yedi yıldan beri uygu
lanmakta olan YÖK, üniversitelerimizde 
birçok talihsiz tahribatlara yol açmıştır. 
Bunlardan bir tanesi de, öğretim üyele
rinin üniversitelerden beklediklerini elde 
edememeleri ve üniversiteye - kendi mü
essesesine - giderek uzaklaşmalarıdır. 

Buna yol açan seebeplerden biri de, 
işte bugün huzurunuza getirilen profesör
lük unvanının kullanılmasında ortaya çı
kan problemlerdir. Bilindiği gibi, 2547 sa
yılı Kanuna göre, profesör olan öğretim 

— 566 

31 . 3 . 1988 0 : 1 

üyeleri kadroya tayin edilemedikleri için, 
'kendileri için münhal bir kadro bulun
madığı için, bu unvanlarını kullanama
malardır. Dolayısıyla, bu unvanın kendi
lerine getireceği imkânlardan ve sonuç
lardan istifade edememişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, YÖK uygulama
sıyla birlikte 40 - 50 tane profesörü bulu
nan fakültelere, ideal kadro olaraik, 15 
profesör kadrosu verilmiştir. Bu örnekler 
çoktur. 15 kadroya ana bilim dalları baş
kanları atanmış; onun dışında kalan pro
fesörler kadroya tayin edilememişler, sa
dece bulundukları kadrolar şahıslarına 
bağlı olarak kullanılır duruma sokulmuş
tur. Yani, o fakültede bir yeni profesörün 
'kadroya tayini için, profesör sayısının 
15'in altına inmesi gerekmektedir. Fevka
lade sıkıntılı sonuçlar yaratmıştır bu uy
gulama üniversitelerimizde. 

Sayın milletvekilleri, bilimsel ehliyet, 
bilimsel yeterlik, bilimsel liyakat kesin
likle kadroya bağlanamaz. Liyakatini, eh
liyetini ispatlayan bilim adamı, hak etti
ği unvanı alır ve bu unvanı kullanır. Bu 
uygulamaya, daha ziyade batıda temer
küz etmiş olan öğretim üyelerinin doğuya 
gitmesi için başvurulmuştur; ancak, sayın 
milletvekilleri, arzu edilen bu sonuç sağ
lanamamıştır, hatta tam tersi gelişmeler 
olmuştur; doğudan 'batıya öğretim üyele
ri kaymıştır; çünkü, profesör olabilmek 
için, aynı zamanda bir de üniversite de
ğiştirme mecburiyeti getirilmişti. Yani, 
bir doçent, bulunduğu üniversitede profe
sör olamamakta, baş'ka bir üniversiteye 
atanması gerekmektedir. Dolayısıyla do
ğuda görev yapan birçok öğretim üyeleri 
'bu sebeple, kanunun bu hükmünden de 
istifade etmek suretiyle, batıdaki üniver
sitelerimize gelmişlerdir ve mevcut denge
sizlik, kapanmak bir yana, bugün daha 
d'a açılmıştır. 
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Bu itibarla, getirilen teklifin, yıllardan 
beri süren haksız uygulamaları, hatalı 
uygulamaları, yanlış uygulamaları telafi 
edeceği kanaatindeyiz, düzelteceği kanaa
tindeyiz; ama tabiî ki, bu geçen yıllar zar
fında hakları kaybolan, haklarını elde ede
meyen öğretim üyelerinin maddî ve ma
nevî kayıplarını kim tazmin edecektir, bu 
da ortada duran bir sorudur. 

Maddeye, Doğru Yol Partisi Grubu 
olarak katıldığımızı arz eder, hepinize 
saygılar sunarım. (DYP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde 
başka söz isteyen var mı? Yok. 

1 inci madde üzerinde verilmiş önerge 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2547 sayılı Kanu
nun Geçici 8 inci maddesinin değiştiril
mesiyle ilgili Kanun Teklifinin, çerçeve 
1 inci maddesiyle düzenlenen Geçici 8 
inci maddesinin üçüncü fı'krasmın aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Metin Balıbey 
Afyon 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Erkan Kemaloğlu 
Muş 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Alaattin Fırat 
Muş 

Necat Eldem 
İstanbul 

Mehdin Işık 
Muş 

Akın Gönen 
İzmir 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Mehmet Ali Karadeniz 
Giresun 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Nuri Gökalp 
İstanbul 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Halil Şıvgın 
Ankara 

Hilmi Biçer 
Sinop 

«Üniversiteler ve Akademilerle ilgili 
kanunların hükümlerine göre gerekli ya
bancı dil sınavlarını da vermiş olmaları 
kaydıyla doçentlik sınavlarını tamamla
mış bulunanların profesörlüğe yükseltil
meleri de istedikleri takdirde önceki mev
zuatlarına göre yürütülür. 

Bu hükümlere göre profesprlüğe yük
seltilecekler ile bu kanunun yayımı tari
hinden itibaren bir yıl içinde doçentliğe 
yükseltilmiş olanlar ve 2547 sayılı Kanun 
hükümlerine göre, kadro şartı hariç, pro
fesörlüğe yükseltilmenin diğer şartlarını 
yerine getirecek olanlar bulundukları kad
rolarda doçent ve profesör unvanlarının 
sağladığı bütün hak ve yetkilerden yarar
lanırlar. Bu kişiler, ilgili birimlerdeki do
çent ve profesör kadrolarına öncelikle 
atanırlar». 

Geçici 8 inci madde değişiklik öneri
si ile ilgili gerekçe : 

Görüşülmekte olan 2547 sayılı Kanu
nun geçici 8 inci maddesi, profesörlüğe 
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yükseltildikleri halde bu unvanın gerek
tirdiği hak ve yetkilere sahip olamayan
lara, profesörlüğün hak ve yetkilerini ver
mekte ve eski mevzuata göre doçent ol
muş bulunan kişilere yine eski mevzuat
larına göre profesörlüğe yükseltilebilirle 
imkânı getirmektedir. 

Esas olarak bu değişikliğin temelinde, 
akademik kariyerin, kadro sınırlanması 
sebebiyle engellenmemesi gibi bilimsel ve 
insanî bir düşünce yatmaktadır. 

Üniversitede öğretim üyeliği için esas 
kriter, bir bilim alanında bilimsel yeter
lik ve uzmanlıktır. Bu gerçek dikkate alı
nacak olursa, kadro yokluğu ve sınırla
ması sebebiyle bir öğretim üyesinin hak 
ettiği akademik unvandan mahrum edil
mesi, öğretim üyelerinin kişiliklerini ze
deleyici, verimliliğini azaltıcı ve mesleğe 
bağlılığını zayıflatıcı bir unsur olmakta
dır. Böyle bir mahzuru ortadan kaldır
mak için, 2547 sayılı Kanunun geçici 8 
inci maddesine; 

«Üniversiteler ve Akademilerle ilgili 
kanunların hükümlerine göre gerekli ya
bancı dil sınavlarını da vermiş olmaları 
kaydıyla doçentlik sınavlarını tamamla
mış bulunanların profesörlüğe yükseltil
meleri de, istedikleri takdirde önceki mev
zuatlara göre yürütülür. 

Bu hükümlere göre profesörlüğe yük
seltilecekler ile bu kanunun yayımı tarihi
ne kadar doçentliğe yükseltilmiş olanlar 
ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre, 
kadro şartı hariç, profesörlüğe yükseltil
menin diğer şartlarını yerine getirecek 
olanlar, bulundukları kadrolarda doçent 
ve profesör unvanlarının sağladığı bütün 
hak ve yetkilerden yararlanırlar. Bu kişi
ler, ilgili birimlerdeki doçent ve profesör 
kadrolarına öncelikle atanırlar». 

Şeklinde bir fıkra getirilmesi zarurî 
bulunmaktadır. Yapılacak böyle bir deği

şiklik, halen üniversitelerimizde büyük bir 
huzursuzluk kaynağı olan kadrosuzluk 
nedeniyle akademik hakları kullanamama 
gibi çağdaş olmayan bir uygulamayı or
tadan kaldırmış olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞ
KANI AVNt AKYOL (İstanbul) — Ka
tılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılmışlardır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
MEHMET ABDURREZAK CEY

LAN (Siirt) — Sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Önerge kabul edilmiştir. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Oylamadan önce «Sorum 
var» dedim, şimdi de sorabilirim; bir hu
susun zabıtlara geçmesini istiyorum. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi önerge
deki kabul edilen değişik şekliyle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler.;. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, sualler önergelerden evvel 
sorulur; biz önerge okuttuk. 

/. — Sivas Milletvekili Mükerrem 
Taşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun, 2820 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun ve 2972 
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Anayasa ve İçişleri komisyonları rapor
ları (2/31) (S. Sayısı : 28) (Devam) 
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BAŞKAN — Efendim, biraz önceki 
oylamanın neticesini arz ediyorum. 

Oylamaya 290 milletvekili arkadaşı
mız katılmışlardır; 198 kabul, 92 ret oyu 
ile 'kabul edilmiştir. 

2. — İstanbul Milletvekili Avni Ak-
yol'un, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Geçici 8 inci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Gü
müşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 5 
Arkadaşının, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun Geçici 8 inci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/32, 2/1) (S. Sayısı : 32). (Devam) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar 
yeni madde teklifleri vardır, sırası ile oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2547 sayılı YÖK 
Kanununun 30 uncu maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Akın Gönen 
tzmir 

Necat Eklem 
istanbul 

Mehmet Ali Karadeniz 
Giresun 

Yasin Bozfcurt 
Kars 

Halil Şıvgın 
Ankara 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Metin Balıbey 
Afyon 
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Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Nuri Gökalp 
İstanbul 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yüksek
öğretim Kanununun 30 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 30. — Öğretim üyelerinin gö
revleri ile ilişkilerinin kesilmiesini gerek
tiren yaş haddi 70 yaşını doldurdukları 
tarihtir., Ancak bu öğretim üyeleri ilgili 
fakülte yönetim kurulunun görüşü alına
rak üniversite senatosunun teklifi üze
rine Bakanlar Kurulu kararı ile 73 ya
şma kadar çalıştırılabilirler. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten 2 yıl önce 70 yaşını doldurmadan 
emekliye? ayrılmış bulunan öğretim üye
leri 3 ay içerisinde kurumlarına müra
caatları halinde, kişiye özel kadroları ve 
tüm hakları ile görjevlerine. dönerler. 

Madde 30 gerekçesi : 
Üniversitelerimize yeni öğretim üye

leri yetiştirmek, akademik tecrübelerin
den yükseköğretim, araştırıma iş ve işlem
lerinden yararlanmak amacıyla, zor yetiş
miş, ülkemize sağlıkla hizmetler verebi
lecek durumda, yaşları 2547 sayılı Ka
nunun 30 uncu maddesinde düzenlenmiş 
67 yaş sınırını aşmış öğretim üyelerinden 
istihdamlan yararlı görülenlerinden ya
rarlanmak amacıyla bu madde deği
şikliği öngörülmektedir. 

Yaş sınırının 70'e çıkarılması halinde, 
üniversitelerimizde emeklilikleri gelmiş 
öğretim üyelerinden üç yıl daha yarar
lanılması, üniversitelerimizde mevcut 
fiilî öğretim üyesi açığını giderici bir 
önlem olacaktır, öğretim üyelerini ye
tiştirecek, öğretim üyelerine! özellikle 
lisans ve doktora düzeyinde duyulan ih-
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tiyacın fazlalığı, bunun yanı sıra gele
cekte üniversitelerimizi, bilimsel düzey
de daha da ileri götürecek genç öğretim 
elemanlarının iyi yetiştirilmesi zorunlu
dur. Her meslekte mevcut usta - çırak 
ilişkisi, geç ve güç yetişen üniversite 
öğretim üyelerinin mesleğinde daha da 
çok aranması gereken bir özelliktir. 

Yaş sınırının 70'e çıkarılmasının ya
nı sıra, Bakanlar Kuruluna bu sınırı 3 
yıla kadar uzatma imkânının verilme
sinde de yarar görülmüştür. Yerleri dol
durulamayacak özellikler taşıyan öğre
tim üyeleri, sağlık durumları elverişli, 
üniversite öğretim üyeliğinin verdiği mes
lekî heyecanı taşıyan, 70 yaş üstündeki 
öğretim üyelerinin Balkanlar Kurulu ka
rarıyla, yaş sınırlarının uzatılması, ülke-
miş şartları göz önünde tutularak, ye
rinde görülmektedir,, 

Çağdaş toplumlarda, bir milyon ki
şiye bir üniversite mevcuttur. Üniversite
lerimizde de böyle bir üniversiteleşme 
hedeflenmelidir. Yeni üniversitelerin açıl
masında en çok gereksinme, yetişmiş öğ
retim elemanında, özellikle profesörler
dir. Bu amaçla, yaşları geçmiş de ol
sa, dinç - sağlıklı, her düzeyde görev 
yapabilir profesörlerden yararlanılma
sı öngörülmüştür. Hakkaniyet kuralları
na göre bu Kanunun yürürlüğe girme
sinden önce emekli olanları da kanun 
kapsamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
okunan önerge ile değiştirilmek istenen 
madde, Balkanlıikça komisyona havale 
edilen ve komisyonda görüşülen tasa
rıda bulunmamaktadır ve yeni bir ka
nun teklifi mahiyetindedir. Esasen, bu 
önergeyi işleme koymak mümkün değil
dir; ancak, yerleşen uygulamalara göre 
komisyon bu önergeye yetersayıdaki üye
si ile katılırsa, üzerinde yeni ıbir madde 
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gibi görüşme açacağım. Şayet komisyon 
önergeye katılmazsa veya yetersayıda 
üyesi hazır bulunmazsa, o zaman öner
geyi işleme koymayacağım. 

Komisyon okunan bu önergeye katı
lıyor ımu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.., 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Katılmıyoruz 
efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — İşleme koymuyoruz bu 
önergeyi. 

Aynı şekilde bir önerge daha var, 
okutuyorum: 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2547 sayılı Yük

seköğretim Kanununun değişik 38 inci 
maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Abdulfcadir Aksu 
Diyarbakır 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

M. Necat Eldem 
İstanbul 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Metin Ba'lıbey 
Afyon 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yüksek
öğretim Kanununun 38 inci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 
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Öğretim elemanları; ilgili kurumlar 
ile kendisinin isteği, Üniversite Yönetim 
Kurulunun uygun görmesi ve Yüksek 
öğretim Kurulunun kararı ile ihtiyaç du
yulan konularda, özlük işlemleri kendi 
kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, Ba
kanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumu, Adlî Tıp Kurumu, Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu ve Türk Silahlı Kuvvet
lerini Güçlendirme Vakfı, kamu kuru
luşları ve kamu yararına çalışan kuru
luşlar veya gerçek kişiler ıtarafından 
kurulan vaikıflar ile kanunla kurulmuş 
sosyal güvenlik kurumları ile kamuya ya
rarlı dernekler ve bunların iştiraklerinde, 
araştırma - geliştirme kurumları ve di
ğer kamu kuruluşlarında geçici olarak 
görevlendirile'bilirler. Bu şekilde görev-
lendirüebilenler (Adlî Tıp Kurumu ile 
Vakıflarca kurulmuş hastaneler, sağlık 
merkezleri, sağlık ocakları ve gezici sağ
lık araçları haraç) döner sermayeden ya
rarlanamazlar. Ancak ilgili bulunduğu 
Yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve 
diğer ödemeler ile öteki hakları devam 
eder. 

Gerekçe : 
'2547 sayılı Kanunun değişik 38 inci 

maddesi adlî tıp alanında yetişmiş ele
manların azlığı sebebiyle, bu kurumda 
görevli olarak öğretim üyelerinin, üni
versitelerinin döner sermaye gelirlerin
den yararlandırılmaları sağlanmış bulun-
ma)ktadır,t 

Bugün sağkk alanında da sağlık sı
nıfı personeline olan ihtiyaç yanında 
sağlık hizmetleriyle ilgili alanlarda kuru
lan vakıf hastaneleri, sağlık ocak v,e mer
kezleri ile geçici sağlık araçlarının he
kim ihtiyaçlarının özellikle de uzman 
hekim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi 
gayesiyle, madde metninde geçen «Adlî 
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Tıp Kurumu» ibaresinden sonra kamu
ya yararlı dernekler ve vakıflarca kurul
muş hastaneler, sağlık merkezleri, sağ
lık ocakları ve gezici sağlık araçları iba
resinin eklenmesi suretiyle sağlık hizmet
leri alanında başlatılan hamlelıerin bir 
halkası olarak, mevcut sağlık elemanı 
potansiyelimizin en ekonomik bir tarz
da kullanılmasına imkân sağlanması he
def alınmıştır. 

Böylelikle, adlî tıp kurumunda çalı
şan üniversite öğretim elemanlarına sağ
lanmış bulunan imkânlar buna paralel 
olarak teklif metninde belirtilen vakıfla
ra bağlı sağlık kuruluşlarında görevlen
dirilecek öğretim elemanlarına da tanın
mış olacaktır. 

BAŞKAN — Bu okunan önerge de, 
biraz önce sizlere arz ettiğim gibi, 
Başkanlığımızın Komisyona havale etti
ği metinde yoktur ve yeni bir kanun tek
lifi mahiyetindedir. Eğer, Komisyon ka
tılmazsa, önergeyi işleme koymayaca
ğım, katılırsa yetersayı arayacağım. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANI AVN1 AKYOL (İstanbul) — 
Katılıyoruz, gerekçesini de arz edeyim 
Sayın Başkan. 

Madde metni çok uzun görünüyor, 
oysa yapılan değişiklik sadıece parantez 
içindeki (Adlî Tıp Kurumu) kelimelerin
den sonra devam eden (ile vakıflarca ku
rulmuş hastaneler, sağlık merkezleri... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Hangi vakıflar? 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 
Bütün vakıflar,: 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANI AVN1 AKYOL (İstanbul) — 
(... sağlık ocakları ve gezici sağlık araç
ları hariç) şeklinde, vakıfların kurmuş 
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oldukları hastanelerde, sağlık merkezle
rinde, profesörlerin, öğretim elemanla
rının görev almaları halinde, aynen Adlî 
Tıp Kurumunda olduğu gibi yararlan
malarına imkân veren bir hükümdür ve 
geçicidir. 

'Sayın Başkan, sayın millet vekilleri; 
benim de vakıflarla ve özellikle sağlık 
vakıflarıyla da çok meşgul olduğumu 
kamuoyu da bilir; bu ilave, çok önemli 
bir ihtiyacın karşılanmasını sağlayacak
tır. 

Önergeye katılıyoruz. 
BAŞKAN — Yetersayınız var mı 

efendim? 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 

BAŞKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) 

— Yetersayımız var, Sayın Başkan; 
Komisyon üyeleri burada, 9 kişiyiz. Sait 
çoğunlukla ikarar veriyoruz. 

BAŞKAN — Çoğunluk var. 
Arkadaşlar, şimdi bunu yeni bir mad

deymiş gibi müzakere edeceğim. 
Madde üzerinde söz isteyen arkadaşı

mız var mı?... Yok. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Soru var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cey
lan. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Her vakıfta gör;ev alan 
kişi bu haktan istifade edebilir mi; yok
sa, sadece sağlık hizmetleriyle ilgili iş
ler gören vakıflardakiler, mi istifade 
eder? 

BAŞKAN — Tamam, anlaşıldı, te
şekkür ederim. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 

BAŞKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) 
—• Evet, madde metni çok açık; sadece 
hastaneler, sağlık merkezleri, sağlık ocak
ları gibi kurumlar tadat edildiği için sağ

lık hizmetinde görev alacak öğretim ele-
rnamlarına aittir, 

'BAŞKAN — Başka sual var mı efen
dim? Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmieyenler... Kabul edil
miş ve 2 nci madde olarak yer almıştır. 

Şimdi, başka bir önerge var; okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununun 60 inci maddesi
nin (a) ve (b) fıkralarının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. » 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

•Necat Eildam 
İstanbul 

Metin Balibey 
Afyon 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 

Mehmet Akdemir 
'Gaziantep 

Akın Gönen 
İzmir 

MADDE 4. — 2547 sayılı Yüksek
öğretim Kanununun 60 inci maddesinin 
(a) ve (b) fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

a) Öğretim üyesi iken Bakanlar Ku
ruluna atananlar ile yükseköğretim, ku
rumlarından ayrılarak yasama organı üye
liklerine seçilenler bu görevlerde geçir
dikleri süreler hesaba katılmak ve buna 
göre aylık dereceleri yükseltilmek, kadro, 
meslek, unvan ve sıfatlarını kazanma ile 
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ilgili hükümler salklı kalmak şartıyla 
temekü dahi olsalar bu 'kanun hükümle
rine göre' en son görev yaptıkları yük
seköğretim kurumundaki eski görevine 
dönme hakkına sahiptirler. 

ıb) Yükseköğretim kurumlarından, 
mahkeme veya disiplin kararları ile çı
kartılanlar hariç olmak üzere, iki defa
dan fazla olmamak şartıyla herhangi bir 
sebeple kendi isteği ile ayrılan öğretim 
elemanları başvuruları halinde yükseik
öğretim kurumlarındaki durumlarına 
uygun kadrolara atanırlar. 

2547 sayılı Kanunun 60 inci madde
sinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilme
sine ilişkin teklifin gerekçesi: 

Yükseiköğretim Kanununun 60 inci 
maddesine göre siyasî parti veya bunla
rın yan kuruluşlarının üyesi olarak Ba
kanlar Kuruluna ve yasama organı üye
liklerine seçilerek yükseiköğretim kuru
mundan ayrılan akademik unvana sa
hip milletvekillerinin bu görevleri sona 
erdikten sonra yükseiköğretim kurumla
rına dönebilmeleri mümkün bulunma
maktadır. 657 sayılı Kanunun Değişik 
92 nci maddesinin 2 nci fıkrasına konu
lan memuriyete dönüşü engelleyen hüküm 
29 Kasım 1984 tarih ve 243 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname il;e yürürlük
ten kaldırılmış iken, Yükseköğretim Ka
nununda herhangi bir düzenleme yapıl
mamıştır. Getirilen değişiklikle bu eşit
sizlik giderilmekte ve akademik çalışma
ya yönelik mesleğe devam sağlanmakta
dır. 

Ayrıca, yapılan bu değişiklikle, sakın
calı durumlar dışında herhangi bir se
beple yükseiköğretim kurumlarından ay
rılmış bulunan öğretim üyelerine, öğre
tim elemanına olan büyük ihtiyaç dola
yısıyla, iki defa ile sınırlı olmak üzere 
imkân sağlanmaktadır, 
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BAŞKAN — Efendim, şimdi okunan 
önerge de Başkanlıkça Komisyona ha
vale edilen ve orada görüşülen teklifte 
mevcut değildir ve yeni bir madde teklif 
mahiyetindedir. 

Komisyon bu önjergeye katılıyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANI AVNİ AKYOL (İsfcanlbul) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şu halde, bu önergeyi 
muameleye koymuyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır 
efendim, bu önerge güzel, buna katılsın
lar. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Anayasaya aykırı. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) 
— Sayın Başkan, Komisyonun karar ye
ter sayısı yök. 

BAŞKAN — Tasarının 2 nci madde
sini 3 üncü madde olarak okutuyorum: 

MADDE 3. — 2547 sayılı Yüksek
öğretim Kanununun Geçici 21 inci mad
desi yürürlükten kaldınlımıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.., 

Şahsı adına, buyurun Sayın Kamer 
Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; biraz önce veri
len bir önerge kabul edildi, bir önerge 
reddedildi, Aslında, bana göre, redde
dilen önergenin de kabul edilmesi lazım
dı. Arkadaşlarımızı tebrik ederiz, gerçek
ten ANAP Grubu çok mükemmel bir 
önerge vermiş ve üniversite öğretim üye
lerinden siyasî partiye girenlerin, siya
sî hayatlarının sonunda tekrar üniversi
teye dönebilmderinl istiyorlar; biz bu 
önergeye yürektjen katılıyoruz. Bana gö
re, insanların, attıkları adımlardan geri 
dönmemeleri lazım. 
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Bu önerge ile beraber ben dilerdim 
ki, 1402 sayılı Yasaya göre görevlerin
den atılan birtakım suçsuz insanlar da 
görevlerine dönebilsinler ve bunların da 
görevlerine dönebilmeleri için YÖK Ka
nununa bir ilave yapalım; sonuçta, uzun 
uzadıya bunların da münakaşasını yap
mayalım, 

Değerli arkadaşlar, bir prensibi ka
bul etmemiz lazım. Burada birtakım 
önergeler veriliyor ve kanun metnine 
birtakım maddeler monte ediliyor. Bu 
önergelerin nasıl ve hangi düşünceyle 
hazırlandığını bilmiyoruz; ancak, şunu 
özellikle vurgulamak istiyorum: Ben bir 
ilki defa da bu kürsüde dile getirdim; bu
rada birtakım tuzak önergeler de1 olabi
lir. Yani, imzalayan arkadaşların büyük 
bir kısmı bu önergenin ne manaya gel
diğini bilmez. O itibarla, ileride birtakım 
zor durumlara da düşülebilir. 

Bizim Mecliste kanun çıkarmak o ka
dar zor ıbir olay değil. Lütfen, arkadaş-
larımız birtakım belli kanun maddele
rinin değişmesini istiyorlarsa, İçtüzüğün 
kabul ettiği normal presedür içinde bun
ları getirsinler, komisyonlarda müzakere 
edilsin ve arkadaşlarımız bunların üzerin
de düşünme fırsatını bulsunlar; ondan 
sonra biz burada bunlara rey verelim. 
Mesele, ikaibul edilir ya da edilmez mese
lesi değil, ıbir işin kuralı önemli, usulü 
önemli. 

Burada birtakım önergeler veriliyor 
ve ben, biraz önce verilen önergenin red
dedilmesine hakikaten üzüldüm. Bakın, 
bu .durumda binlerce insan var. Biz as
lında, üniversite öğrencilerinin de siya
setle uğraşmasını istiyoruz. Bugün, der
nekler, sendikalar, öğretim üyeleri, siya
set yasağı içindeler. Peki arkadaşlar, bu 
memleketi yalnız emekli memurlar mı 
siyaset yaparak idare edecekler? O hal-
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de, gelin, Türkiye'de sağlıklı bir rejimin 
yerleşebilmesi için elbirliği yapalım, si
yasetin ve demokrasinin sağlıklı işleye
bilmesi için gerekli olan düzenlemeleri 
getirelim;.] 

Öğretim üyeleri niye siyasî parti
lere girmesin arkadaşlar? Öğretim üye
leri, ıbir memlekette, düşünen, imal eden, 
fikir yaratan yaratıcı güçlerdir. Bunları, 
üniversiteleri biz siyasî partilerin dışına 
itersek, memleketin yönetiminde sağlık
lı katkılarda bulunacak kaynaklara set 
çekmiş oluruz. 

Bu itibarla, sayın arkadaşlarımdan 
rica ediyorum, Sayın Komisyon da, o 
önergeyi tekriri müzakere ile görüşsün. 
Çünkü, o anda söz alma halkkımız yok
tu; onun için kalkıp konuşamadım, bu 
maddede konuşuyorum. Tekriri müza
kere ile bu önergeyi tekrar jele alalım 
Ve kabul edelim. Memlekete bu hizmeti 
yapan arkadaşlar daima takdirle anıla
caktır. 

Evvela şu usulü kabul edelim: Bura
da, kanun tasarı teklifleri içinde gelen 
maddeler üzerinde uğraşalım. Genel Ku
rulda bktakıım önergeler vererek mad
deler değiştirme sistemini benimsemeye
lim. Ama, getiriyorsunuz, memleket için 
faydalı bir hizmet sunuyorsunuz; arka
sından vazgeçiyorsunuz. Siyasette geri 
adım olmaz. Siyasette geri adım atan 
insan, kendisini de geri atmış olur, ken
di sonunu hazırlamış olur. O bakımdan, 
ben size teklif ediyorum; lütfen bu öner
geyi tekra gündeme alalım ve kabul 
edelim, 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Ku
rulda tekriri -müzakere usulü mevcut 
değildir. 

Başka söz isteyen?... Yok. 
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MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Soru sormak istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ABDURREZAK CEY

LAN (Siirt) — Sayın Başkan, mesleğini 
üniversite' dışında devam ettiren, yasama 
görevi yapan ve Balkanlar Kurulunda gö
rev alan doçentler, bu teklif kanunlaştığı 
takdirde, bunun kapsamlından yararlana
caklar mıdır? (ANAP sıralarından «O 
geri alındı» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, biraz ön
ceki önergeyi işleme koymadım. Sayın 
Genel Kurulun oylarına şimdi sunduğu
muz, 3 üncü maddedir. Bu sualin, bu 
maddeyle' ilgisi yoktur. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Silirt) — Sayın Başkanım, toen ge
nel olarak soruyorum. 

'BAŞKAN — Ama, maddeyle alaka
sı yok, biz bunu geçtik. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Sürt) — Sayın Komisyon ve Hü
kümete soruyorum; kanun görüşüyo
ruz... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon buna 
cevap vjermelk İstiyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — 
Aydınlatmak liçin cevap verebilirim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — 
Efendim, reddedilen metinde buna im
kân veriliyordu; mevcut yürürlükteki 
madde, Danışımla Meclisi üyelerine hak 
ıtanıyor İdi. Müllî iradeyle gelenlere de 
bu hakkın tanınmasına ilişkin, arkadaş
larımız tarafından bir madde düzenlen
diğini görüyoruz; fakat halen yürürlük
te olan 2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nununun bu maddesinin (b) fıkrası gere-
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ğince, Yükseköğretim Kurulunun kararı 
ile bu gibi arkadaşlarımız girebilirler, 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka soru?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler.,. Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi, 4 üncü madde ola
rak okutuyorum: 

MIADDE 4. — Bu Kanun -yayımı ta-
rjhöde yürürilüğe ıgirıer. 

(BAŞKAN — Madde üzeriimde söz 'is
teyen .. 

«İBRAHİM DEMİR (Anrfialya) — 
Soru sormak işitiyorum. 
BAŞKAN — Buyurum, 

ÎBRAHİM DEMİR "(Antalya) — Sa
yın Başkan, yürürlük maddesi ile illgiıl'i 
olarak, ıbu kanunun tatbikatını! kolay
laştıracağı düşüınces'ylle tok ikiı hususu 
sual hallüinde gündeme getirmek işitiyorum. 

Şimdi, Iher şeyden ümcve, tasarı Mie 
'getirilen değişiklikte geçidi hastanelerden 
[bahsedildi. Geçici hastane kavramı, ma
lumlarınız, çok yaygın ve Türk mevzua
tına göre de henüz tamamlanmamış ibir 
kavramdır. Bundan, acaba, Türk Kadı
nımı 'GüçllendJrme Vakıfımın karavanları 
mı geçici hastane kalbudı edilecek ve ora
da çalışan ıpapaitıyaliara yakın olanlar, 
papaıtya'larım kocaliarı, enişteleri, akraba
ları, kardeşleri oları dofctorillar 'bu statüden 
İstifade ettirilecekler mi? Sorumum birim
ci kısmı hu. 

Sualimin ikinci kısmı, yürürilüğe ışık 
"tutacağını umarak, şu hususları gündeme 
getirmek işitiyorum1: Yanıi, Yükseköğre
tim Kanununu değjşltiıren... 

ZİYA 'ERCAN İjlKomya) — Soruların 
madde ile ne alakası var? 

BAIŞKAN — Sayın Demir, yürürlük 
maddesıi üzerıindeyiız. Zatı âllimiz yürür
lük maddesi üzerinde soru soracaksınız. 
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İBRAHİM DEMİR. (Anltalya) — 
— Sayım Başkan, ben sözümün ıbaşında 
liıfade öbfciım, yürüdiük (maddesini kolay
laştıracağını umduğum IhususHan dille ge-
itiireceğiım... 

BAŞKAN — Bu kadar kısa bir mad
de üzeninde, bu kadar uızun suali de ofl-
maız, liüıtlfien kusalltanak sonun. (ANAP 
sıralarından afaşflar) 

İbrahim İDEMİR (AnMya) — Ben, 
Ihukulkçu olarak şunu söylemek zorumda-
yiim: Bazen biz hukukçular bir 'tek vıir-
>gül iç'in binilence ciillt kitap yazmışızdir, 
müsaade edin sonumu arz edeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Güzeli, oiılltüeri kabul 
ediyorum; ama, o, yürürlük maddesin
de ipek az ölüyor. 

(İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sayın Başkan, Ibu değiişikıDilkiten Türkiye 
ıgenelinde hailen kaç kişi istifade edecek
tir? 

(İkindisi, hailen Türkiye Büyük M Met 
Meclisi üyelilerinden Ikaç kişi lisibilfade ede
cektir? 

Üçüncüsü, Sayın Hükümet temsilcisi 
İçişleri Bakanı Mustafa Kaliemlıiı, bun
dan istifade edecekler mi? 

Sayın Başkan, ayrıca, değişiklik tek-
iiıfi salhîip'liertinden Sayın Ülkü Güney, 
bu tasarının getirdiklerinden istifade ede
cekler ımıi?! 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, cevap 
verecek misiniz efendim? 

İZÜYİA ERCAN ((Konya) — Sayın 
'Başkan, ısorunum maddeyle ilgisiiı yok. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMıtiSYlONU 
BAŞKANI AVINt AKYOL (İstanbul) 
— Vereyim Sayın Başkan. 

ZltYA ERCAN '(Konya) — Maddey
le iıflgiısi olmadığı için, yazıllı cevap ve
rin., 

MİLLÎ EĞİTİM KOMlSYpNU 
BAŞKANI A V M AKYOL (İstanbul) 
—• Yazıfo ioevaba hacet yok, bir iki cüm
leyle cevaplayayım. 

Sayın Demir, bu 'Kanunun kapsamı
na 400 - 500 kişi girmektedir. 

(İkincisi, Mecliste kaç kişi olduğunu 
saymadık, biniliyoruz. 

IDURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) 
— Var ama, değil mi? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYİONU 
.BAŞKANI AVINt AKYOL (İstanbul) 
— Var şüphesiz. Herkes, grubunda ken
di mSötiVekilIllerinin sıfatlarına bakar, öğ
renir onu. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) 
Biıaiım grubumuzda yok. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMılSYpNU 
BAŞKANI AVINt AKYOL (tstanlbul) 
Var, 

IBiziım getirmek iıstediığimıiz, hizmette 
bazı fonksiyonların kutsalllığının gereğimi, 
naklkın, adaletin gerçekleşmesini sağla
maktır. Bumıllar, ehliyettir, liyakattir, bi
limsel yeterliliktir ve uzmanl'ıkıtır. Buna 
saygı vansa, ıbu giıbier, nerede lol'unsa olu
sun, haklarınıı almaliıdırlliar. 

Saygılar sunarım. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

[KALEMLİ ı(Kütalhya) — Sayın Başkan, 
benimJe i'Dgüfli olan soruya da müsaade 
ederseniz, ben cevap vereceğim. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
M. TURAN BAYAZIT ( tadı r ) — 

Hükümetten mi soruldu, Komisyondan 
mı 

IİÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ ((Kütahya) — Şalhsımila -Igillli 
sual sorulUdu Sayın (Bayazıt; onun için 
cevap vereceğim ıdfiendiim, Müsaade iste-
diım Sayın Başkandan. 

BAŞKAN — Efendim, bu sualin ce
vabını Komisyon Başkam bilmiyormuş, 
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yanında ollan Sayın Bakan cevap veri
yor. 

Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ '(Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerlii mileltvekiılılleri; ben, şu anda, 2547 
sayılı Kanundan istifade ediyorum. Po
litikaya atılmadan önce, doçentllikteki ça-
luşıma süremi tamamladım ve profesör-
3lük iiçJn 'müracaat 'hakikini zaten kazan
dım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza su
nuyorum.': Kabul1 edenler... 'Kabul etme
yenler... Madde kabul edillmişitir. 

4 üncü maddeyi, 5 imci madde ola
rak okutuyorum : 

iMAÖDE 5. — Bu Kanun hüküm-
teriınıi Bakanlar Kurullu yürütür, 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 

'İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sa
yın 'Başkan, soru sormak ist'iıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sayın Başkan, yine yürürlüğe 'ilişkim ol
duğu ve yürürlükte faydalı olacağına 
inandığım için, ıbiraz evvelki sorumu 
tekrarlamak işitiyorum: Karavanlar, ka
nunun kapsamına girmekte imidir, girme
mekte midir? Bü hususta, ısrarla, yazılı 
veya siözllü cevap istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komis
yon. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMiİSYONU 
BAŞKANI AVNît AKYOL (İstanbul) 

Efend'ım, biliyorsunuz «Gezici mastarne» 
'tabiri yok, gezici sağlık aracı var; onu 
düzelltımek iısibiıyorıuım; Ibu bir. 

'İkincisi, ıhiızmetten, fonksiyondan ve 
kutsalığımldam söz ettim. Siyasetle Ibazı 
şeyleri ayırtmış ollsak, aynrsak sanıyorum 
halka daha yararlı hiızmdüter, kamu yara
rına dönük ıhizmıetller yaparız. 

Başında bulunduğum ve siyaset do-
Dayısııylia ayrıldığım Türk Ka'Jp Vakfı
nın, lin'feksiyon (vakfımn ıböyle gezici 
araçları varıdır. Niçin bunları görmü
yorsunuz da... Eğer orada hizmet varsa, 
ıb:ûrniıyorum, eğer sağlık ıhiızmıetü karavan-
laria da yapıillıyorsa ve bu ıhalka gidiyor
sa, halik bundan yararlanıyorsa, hepsi 
yararlanmalıdır. 

Bunu arz ederim. 
İM. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Ötekilere niye yapmıyorsunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANI AViNlt AKYOL (İstanbul) — 
Hepsine olsun. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza su
nuyorum1: KaJbuli edenller... Etmeyenler... 
'Madde kabul edilmiştir. 

Teklifin ıflümlünü oylarınıza sunuyo-
ırum: Kabul edenller... Etmeyenler... Tek-
lliıf kabul edilerek kanunilaşmıışıtır. 

Efenld'm, bugün alınan karar gere
ğince... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bir ara verin. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Sayın Başkan, bir maddelik kanun tek
lifi, görüşelim ıbjbsiin. 

BAŞKAN — Evet, bütün arkadaşk
en arzusu ıbu işim bitirilmesi istıikame-
'tindedir. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Efendim, karar çoğunluğu yoktur, yok
lama işitiyoruz. 
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3. — Gaziantep Milletvekili Mehmet 
Akdemir ve 8 Arkadaşının, 4.11.1981 Ta
rih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nu ile 17.11.1983 Tarih ve 2955 Sayılı 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanu
nunda Değişiklik yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komis
yonu Raporu (217) (S. Sayısı : 31) (1) 

BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Akldemiır ve 8 Arkadaşının, 
4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yüksek
öğretim Kanunu i e 17.111.1983 Tarilh ve 
2955 Sayılı Güiıane Askerî Tıp Akademi
si Kanunda (Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifli üzerindeki/ görüş
melere geçiyoruz. 

İDURMUS FİKRİ SAĞLAR <tçei) 
— Sayın Başkan, karar çoğuriluğu yok
tur; oylamaya geçtiğimizde yoklama is
teyeceğiz. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya 
geçtiğimiz zaman 10 fciışıi burada iseniz 
yolkllama isterseniz. 

Komlisyon ve Hükümet yerinde. 
Komisyon rapoırunun okunup okun

maması hususunu «oylarınıza sunuyorum: 
Komisyon raporunun okunmasını kabuk 
edenler... Etmeyenler... Kabul edJİÎmemiış-
ıtir. 

Tekliflin tümü üzerinde söz isteyen-.. 
Sayın Mehmet Akdemir! buyurunuz ©fen
dim. 

MEHMET AKDEMİR {Gaziantep) 
— Sayın Başkan, Yüce Mec&in değerli 
üyeleri; biıraz önoe, kıymeti reylerinizle 
kabufli etmiş olllduğunuz kanunla, 2547 
•sayılı Yasanın geçici 8 inci maddesini de
ğiştirdiniz, geçici 21 inci ımıadddesioi de 
yürürlükten kaldırmış oldunuz. 

(1) 31 S. Sayılı Basmayan tutanağa 
eklidir. 

Şimdi, bendeniz bu «teklifle, 2955 sa
yılın Yasanın geçici 5 inci maddesini içine 
alan !bir mevzuu getirmiş oluyorum. Ya
ni, askerî hekimler, 1750 sayıîllı Üniversi
teler Yasasına göre doçent ölüyor; fakat 
2547'ye göre de, doçentliklerinin tasdik 
edilebilmeleri için yeniden sınava tabi tu-
ttulmallaırı gerekiyordu. Böylece müktesep 
hakları çiğnenmliış oluyordu. Kaybolan 
bir hakkı verirseniz memnun olurum. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. 
ı(ANAP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Akdemir. 

Sayın Ahmet Neidim, 'buyurunuz 
efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
ISoru sormak işitiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın ko
nuşmaları bitsin, ısize söz vereceğim efen
dim. 

Buyurumuz (Sayın Nıeidiım. 

AHMET NBÜDİİM '(Sakarya) — Ben, 
1402 sayılı Yasayla alakalı olarak fconu-
şacağım elfendim. 

'BAŞKAN — O, 'bundan sonra göm-
şülecek efendim. 

Buyurunuz Sayın Bayazıt. 
M. TUıRAN BAYAZIT <?İzmlr) — 

Bu teklif, profesör olmak için yeterlik 
sınavını, dil sınavını fallan 'veremeyenleri 
yararlandırıyor mu? Onu öğrenmek iş
itiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

4Ç4ŞLBRİ BAKANI MUSTAFA 
'KALEMLİ tfKüıtaihya) — Sayın Başkan, 
arkadaşımızın sorusunu cevaplıyoırurn. 

'BAŞKAN — Müsaadeniızile Sayın Ba
kan... Komisyondan soruldu.,,. 

Tekrar eder misiniz Sayın Bayazıt 
İM. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Bakan, cevap versMier efendim. 
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tBAŞKAN — Efendimi, «itiraz ©diliyor. 
iM. TURAN BAYıAZIT (İzmir) — 

'Efendim, Komisyon demedim, Hükümet 
versin efendim, ifark. etmez. 

BAŞKAN — Peki; buyurun sayın 
Balkan. 

«ÇİŞLBRI1 BAKANI MUSTAFA 
KAUEMLÎ (Kütahya) — Efendim, igiıli 
arkadaştan aldığım ıbillgiyte göre, doçent
lik iimıüihanı şurasında lisan 'imtihanını ve
rememiş alanlar bu gruba giniiyor; ama, 
(tekrardan flisan imtihanına ıginmesi ön
görülüyor. 

iM, TURAN BAYAZIT <îtzariir) — 
Kim yapacak o limıtilhanı? 

flÇfflŞLERit BAKANI MUSTAFA 
KAUEMLÎ (Devamla) — Eski kanun 
hükümlerine göre kuruliacak j'üri yapa
cak. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — İşte 
ibu kanunun püf noktası burada arkadaş-
(tar. 

ÎÎ0Ü9LİER1 BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — 1750 sayılı Ka
nuna göre kurullacafc olan jüri yapacak. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Maddelere geçilmesini oylarımıza su

nuyorum : Kalbul edenler... Efcmeyenter.. 
Maddelere geçilmesi kabul edinmiştir. 

1 linçi maddeyi okutuyorum : 
17.11.1983 Tarih ve 2955 Sayıli Gül-

hane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 
iOeçlici 5 linoii Maddesinin 2 nci Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklfil 

IMAIDOE 1. — 2955 sayın Güllhane 
Askerî Tııp Akademisi Kanununun geçici 
5 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıda-, 
ki .sekide değiştirilmiştir. 

«Yukarıdaki fıkıra hlükümilierüne göne 
doçent o'Banların, profesörlüğe yük'selime-
(Deninde de eski mevzuat hükümleri uygu
lanır.» 

IBAIŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen arkadaşımız;?.. Yok. 

Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınızla sunuıyıorumı: Ka

lbul edenler... Etmeyenflier... Madde ka
lbul ©ditaiıştiır. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2 — Bu Kanun yayımı 'ta

rihinde yürürlüğe giirer. 
BAŞKAN — Söz iısıüeyen?.. Yok. 
Oylarımıza sunuyorum1: Kalbul eden

lıer... Etmeyenler... Madde kabul' edil>-
miışiflir. 

3 üncü maddeyi1 okutuyorum : 
MADDE 3 — Bu Kanun hjükümflbni-

nıiı Bakaralar Kurulu yürütür. 
IHAŞIKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-

'bulı edentar... lEtmeyenter... Madde ka-
ibull edillmiıştiır. 

Teklifin tümünü oylarımıza sunuyo
rum Kabul edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kaibul1 edimıişltiır. 

4. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nuna Bir Ek Madde İlave Edilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
ve Adalet Komisyonları Raporları (1/401) 
(S. Sayısı : 24) (1) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, 1402 
sayıilı Sıkıyönetim Kanununa Bir Ek 
Madde İlave Edilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve M i Kî Savunma ve Adalet Ko
misyonları Raporlarının müzakerderine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet, yerlerini al
dılar. 

Komisyon raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyorum : 

(1) 24 S. Sayılı Basmayazı tutana
ğa eklidir. 
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Raporun okunmasını kabul, edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabull edilmemiştir. 

Tasarımın tümü üzerinde söz alanları 
okuyorum : Doğru Yol Partisi Grubu 
adına, Ahmet Ne idim, SHP Grubu adı
na, Güneş Gürseler. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, şahsım adına söz üstiyorum. 

(BAŞKAN — Sayın Neidim, buyurun. 
IDYP GRUBU ADINA AHMET 

.'NEMDİM (Sakarya) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se-
•lamllıyorum. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa Bir 
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı için söz almış bullunmaktayım. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarıyla, Sı-
kıyönetra Kanununa, 9 numaralı bir ek 
madde getirilmekte ve 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununun 23 üncü maddesin
deki, sıkıyönetim sona ermiş ollsa bile, sı
kıyönetim askerî mahkemesinde açılmış 
olan davaların sıkıyönetim mahkemele
rince sonuçlandırılacağı hükmünün do
ğurmuş olduğu sakıncalar giderilmek is
tenmektedir. 

(Sayın milletvekilleri, bu tür uygullama-
lar, zaman zaman meydana gelen olay
larla ilgili olarak yapılan, «günlük tedbir» 
diyeceğimiz tedbirlerle halledilemez. Ka
naatimizce, huzurunuza gelen meseleler, 
Türkiye'deki yargı farklılıklarından kay
naklanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, rnıemleketimizde, 
yargı, askerî ve sivili olmak üzere, bariz 
bir sekilide ikiye ayrılmıştır. Türkiye As
kerî Yargıtay ve sivili Yargıtay olmak 
üzere liki ayrı yüksek mahkemeye ve yi
ne Askerî Yüksek İdare ve Danıştay ol
mak üzere ilki ayrı yüksek idare mahke
mesine sahiptir; yani, yargı birliği yok
tu/. 

Sayın milletvekilleri, şimdi soruyo
rum. Dünyanın hangi ülkesinde askerî 
yüksek idare mahkemesi mevcuttur? 
Yüksek Askerî İdare Mahkemesi, Askerî 
Şûra kararlarına karşı Danıştaya başvur
ma yolunu açık tutan 1982 Anayasası 
öncesi yasal .düzenlemelere karşı -tabiri 
caizse- Danıştay kararır ile paşa olmayı 
önîlemek için kurumuş yargı organıdır. 
Artık bugün, 1982 Anayasasındaki açık 
Hüküm gereği, Şûra karanları aleyhine 
idarî yargıya başvurullmadığıı .dikkate alı
nırsa, sırf bir bakanlığın iş'lem'erine kar
şı yüksek yargı mahkemesi kurulmuş ol
masını anlamak mümkün değildir. Hele, 
2 OOO'e yakın hâkim açığı bulunan Tür
kiye'de, yargı açığını kapatmak için hu
kuk fakültesinde burslu öğrendi yetiştir
mek çareleri aranırken, böylesine, yetiş
miş hâkim israfına gidilmesi, kanaatimiz
ce hatalıdır. Biz, kurulacak ihtisas mah
kemeleri ile askerî suçların da muhakeme 
edilebileceğini düşünüyoruz. Böylece, 
Türkiye'deki .hâkim açığının da ortadan 
kalkacağına inanıyoruz. 

Sayın (milletvekilleri, görüşülmekte 
olan tasarıyı olumlu karşılıyoruz. 

Askerî tutuk evlerindeki tutuklular in 
sivili! tutukevlerine gönderilmesini destek
liyor, buralardaki tutukluların, ailelerine 
yakın sivil cezaevlerine naklinin uygun 
olacağını düşünüyoruz. Yukarıda belirt
tiklerim teknik açıdandır. Türkiye'deki 
hâkim açığının en kolay kapatılacağı yol
dur. Ailelerine yakın sivil cezaevine nak
li yapılanlar, hem sivil cezaevinin daha 
ralhat olan şartlarında hem de aileleriyle 
olan irtibatları sayesinde, cezalarını ta
mamlayıp tahliye olduklarında topluma 
Üaha çabuk adapte olacaklardır. 

Yalnız, bu tasarıdaki «Adalet Bakan
lığı ile Millî Savunma Bakanlığı arasında 
varılacak mutabakat üzerine» ibaresini 
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yasa yapma tekniği açısından sakıncalı 
buluyoruz. Bu, dana ziyade, tutuklu ile 
ilgili iyi hal şeklinde düşünülerek tanzim 
edilseydi daha doğru olurdu kanaatiyle, 
hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Neidim. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Güneş Gürseler; buyurun. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
GÜRSEUER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; ilerlemiş bir saatte 
vaktinizi fazla almadan, başlıklarla, gru
bumuzun görüşünü dile getirmek istiyo
rum. 

öncelikle, tasarıyı destekliyoruz. Ko
misyonda karşı çıktığımız nokta, bakan
lıklar arasındaki mutabakat konusuydu. 
Bunun da uygulamada, en uygun şekliyle 
düzeltilmesini diliyoruz. 

Adalet Komisyonu olarak, cezaevleri
nin bir bölümünü ve özellikle askerî ce
zaevlerinin bir tanesini dolaştık. Buralar
daki sivil mahkûmların sivil cezaevlerine 
nakillerinin gerektiğini, gezerek, yaşaya
rak gördük ve şu gerçek ortaya çıktı ki, 
sıkıyönetim mahkemelerinin tutukladığı 
ısivil kişiler, askerî cezaevlerine bir yük 
(haline gelmişlerdir. Askerî cezaevinin yö
netimi, orada, asker kişileri muhafaza et
meye alışmıştır. Buna karşılık, oraya ge
len sivil kişiler, yasa karşısında asker 
kişi sayıümalarına rağmen, asker kişiliği 
benimseyememişlerdir; bu da mümkün 
değildir. O cezaevlerinde bir sürü uyuş
mazlık vardır. Bu nedenle, bunların bir 
an önce sivil cezaevlerine nakledilmeleri 
gerekmektedir; buna katılıyoruz. 

Dolaştığımız cezaevlerinde bir sürü 
insanlık dışı muamele gördük. Bunların 
kaldırılması için sivil cezaevlerine nakil 

gerekir; bunu benimsiyoruz. Oradaki ör
nekleri vermek istemiyorum. Askerî ce
zaevinin idare şeklinden kaynaklanan, 
askerî disiplinden kaynaklanan bir sürü 
uygulama var ve içindeki sivil şahıslar 
olayı benimseyemiyorlar. O cezaevlerinde 
daha önce yatan milletvekili arkadaşların 
söyledikleri acı olayları da dinledik. 

Bütün bunları uzun boylu anlatmak 
istemiyorum; ancak, sivil cezaevlerine 
nakille sorun tümüyle ortadan kalkacak 
mıdır? Kalkmayacaktır. Şimdi, sivil ce-
zaevlerimizde de çeşitli tepkiler, çeşitli 
eylemler görüyoruz. Türkiye'nin, cezaev
leri yönünden bir gerçeği var. Cezaevle-
rimiz, sivil olsun askerî olsun, istediğimiz 
koşullarda değil. CezaeVlerimizi, biz bir 
an önce çağdaş koşullara getirmeliyiz, 
ulaştırmalıyız. 

Aslında, cezaevlerinin olması bile is
tenmeyen bir şey, cezaevlerinde insanla
rın yatması bile istenmeyen bir şey; ama, 
insanın olduğu her yerde suç var, suçun 
olduğu her yerde de cezaevi var; ama, 
cezaevinin de, asgarî insanî şartları, ko
şulları taşıması gerekir. 

Bunu böylece söyledikten, dikkatle
rinize sunduktan sonra, bir hususu belirt
mek istiyorum: Sıkıyönetim mahkeme
leri, bu tutuklamaları, 12 Eylül nedeniy
le, 12 Eylül öncesi dönem nedeniyle yap-
ftılar. Sıkıyönetimin kalktığı yerlerde, şim
di onları sivil cezaevlerine alıyoruz; bu 
bir. 

Bunun yanında bir şey daha yapmalı
yız diyoruz. Biz bir yasa teklifi verdik; 
sıkıyönetimin kalkmasıyla birlikte, askerî 
mahkemelerin, sıkıyönetim mahkemeleri
nin yetkileri de kalksın, onları sivil mah
kemelere devredelim diyoruz. O konuda 
yasa teklifimiz var, onu da kabul etme
nizi Yüce Heyetinizden diliyorum. 
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Bunun sonunda bir şeyin altını çiz
mek istiyorum: Geçende pişmanlık yasa
sıyla ilgili olarak yaptığım konuşmada da 
•belirttiğim gibi, unutmak istediğimiz bir 
dönem var; 12 Eylül dönemi, 12 Eylül 
öncesi.. 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (İstan
bul) — 12 Eylülden önceki dönem unu
tulmak isteniyor. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Cümlemi bitirmedim, 12 Eylül öncesi di
yordum, kestiniz... 

Unutmak istediğimiz bir dönem var, 
o dönemde acı çeken insanlar var; içeri-
dekiler, dışarıdakiler, çocukları, anaları, 
babaları, bütün toplum olarak acı çektik. 
Askerî cezaevlerinden sivil cezaevlerine 
alarak, bir şeyin üstüne sünger çekiyoruz, 
mahkemeleri değiştirerek bir şeyin üstü
ne sünger çekiyoruz; ama, askerî ce
zaevinden sivil cezaevine alacağımız in
sanlar, orada da sorun olmaya devam 
ediyorlar. Çünkü, eli kalem tutan da, eli 
silah tutan da hep beraber aynı kefenin 
içinde yargılandılar, çok uzun sürecek 
hapis cezalarına çarptırıldılar. Bütün bun
ları, Yüce Meclis hep beraber düşünsün, 
fcu yarayı bir genel afla sarsın diyoruz. 
Bunu tartışalım... 

ABDÜLBAK1 ALBAYRAK (İstan
bul) — Ölenleri ne yapacaksınız? 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Dünyada şimdiye kadar hiç af çıkmadı 
değil. 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (İstan
bul) — Hayır; ölenler ne olacak? 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Bundan önce çıkan aflar için ne diyor
sunuz? Onda da... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siyasî 
suçlar için af çıkar; adî suçlar için değil. 

BAŞKAN — Efendim, oradan söz 
atacağınıza, söz alın, size söz verelim, 
buradan konuşun. 
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GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Sayın üyeler, af, ne kadar karşı çıkılırsa 
çıkılsın, hukukî bir kurumdur. Genel af, 
acıları sarmadır. Af, adı üstünde, geçmişi 
unutmadır, bağışlamadır. Bu toplumda, 
bazı olayların sürekli olarak kanamasını 
istemiyorsak, sürekli olarak, insanlarımı
zın acı çekmesini istemiyorsak, cezaevle-
rimizde bu olayların sürmesini, insanla
rımızın sürekli huzursuzluk içerisinde kal
masını isltemiyorsak, boyutlarını hep be
raber değerlendiririz. Bu affı Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin gündemine sokma
lıyız, bunu düşünmeliyiz. 

Sözlerimi bağlarken, tasarıya olumlu 
oy vereceğimizi, desteklediğimizi ve bu 
hususları da düşünmemiz gerektiğini bil
gilerinize saygılarımla arz ediyorum. (Al-
kışlkr) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Güraeler. 

Anavatan Grubu adına, Sayın Gök
han Maraş; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA GÖKHAN 
MARAŞ (Kırşehir) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın 
üyeleri; müzakeresi yapılmakta olan ka
nun tasarısında, 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununa 9 numaralı bir ek madde ilave 
edilmesi öngörülmektedir; tasan ayrıca, 
bir geçici maddeyi de bünyesinde taşı
maktadır. 

1402 sayılı Kanuna eklenmesi düşünü
len ve askerî cezaevlerinde tutuklu bulu
nan kişilerin, gerektiğinde sivil tutukevle
rine de nakledilmelerini temin amacıyla 
düzenlenen ek 9 uncu maddenin analizi-
zinden, maddenin: 

1. Sıkıyönetimin kalkmış bulunması, 
2. Sıkıyönetim askerî mahkemelerin

ce tutuklanmış olma, 
3. Halen askerî cezaevlerinde tutuk

lu statüsünü taşıma, 
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Gibi, üç temel unsuru ihtiva ettiği mü
şahede olunmaktadır ve sayılan bu unsur
ların varlığı halinde maddenin uygulan
ma imkânı vardır. 

Nakil işleminin yapılabilmesi için, 
Adalet Bakanlığı ile Millî Savunma Ba
kanlığının mutabakatının temin edilmesi 
de gereklidir. Bu mutabakat, şu an öngö-
rülemeyen; fakat ileride, uygulamada 
doğması mümkün olabilecek zorluklar 
konusunda idareyi bu sıkıntılardan koru
mak amacıyla düzenlenmiştir. Bu sıkıntı
lar, yer konusu veya tutukluların bulun
dukları yerde kalma isteği gibi taleplerde 
olabilir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, 
353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluş ve 
Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu 
maddesinin (f) bendinde, askerî yargı or
ganlarınca tutuklanmış veya hapsedilmiş 
veya askerî makamlarca muhafaza altına 
alınmış veya gözaltı edilmiş kişilerin, as
ker kişi olarak kabul edildikleri hükme 
bağlanmış ve şu anda askerî cezaevlerin
de bulunan sivil tutuklular da asker kişi 
sayılmaktadırlar; bu durum, infaz rejimi 
'bakımından sivil tutuklular aleyhine bir
takım sıkıntılar doğurmaktadır. 

Bahsi geçen tutukluların, sivil cezaev
lerine nakli üzerine sivil cezaevlerinde uy
gulanan infaz rejimine tabi olacakları; 
bunlar hakkında, gözetim, denetim, iaşe 
ve infaz bakımından sivil tutuklular için 
geçerli olan sistemin tatbik edileceği ko
nusuna, sunulan tasarı ile açıklık getiril
miştir. 

Halen yürürlükte olan mevzuata gö
re, sıkıyönetim sona ermiş olsa bile, sıkı
yönetim askerî mahkemelerinde açılmış 
olan davalar, sıkıyönetim mahkemesince 
sonuçlandırılmaktadır. Bu mahkemelerce 
tutuklanarak askerî cezaevlerine konulan 
kişiler, haklarındaki davanın sonuçlanma

sına ve verilen hükmün kesinleşmesine 
kadar askerî cezaevlerinde muhafaza edil
mekte, hükmün kesinleşmesini müteakip 
sivil cezaevlerine nakledilmektedirler. Bu 
tasarı ile, hükmün kesinleşmesini bekle
me müddeti ortadan kalkmaktadır. 

Kakiı ki, meri mevzuatımıza göre, sı
kıyönetimin sona ermesinden sonra, as
kerî mahkemelerde, sivil şahıslar aley
hine dava açılmamakta, dolayısıyla aske
rî cezaevlerine sivil tutuklular konulma
makta ve askerî cezaevlerindeki sivil tu
tuklu sayısı günden güne azalmaktadır. 
Bu durum, askerî cezaevlerinin kuruluş 
amacına aykırıdır. Tasarının geçici mad
desiyle, sıkıyönetimin kaldırıldığı tarihten 
önce sıkıyönetim askerî mahkemelerince 
tutuklanmış olan sivil tutukluların da du
rumu açıklanmakta olup, ek 9 uncu mad
denin kapsamında mütalaa edilmektedir. 

Bu tasarının amacı, askerî cezaevleri
nin, asker kişiler tarafından işlenen suç, 
fail Ve sanıkları için kullanılması gerekir 
esasını gerçekleştirmek ve askerî cezaev
lerinin ve burada görev yapan asker ki
şilerin en kısa zamanda normal fonksi
yonlarına ve görevlerine kavuşmasını sağ
lamaktır. 

Sayın milletvekilleri, tasarının Yüce 
Heyetinizce kabul edilmesi ve kanunlaş
ması, ülkemizin ve milletimizin yararına
dır. Tasarının Yüce Heyetinizce kabul 
edileceği inancıyla, saygılarımı sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Genç, şahsınız 
adına söz isteminiz vardı, konuşacak mı
sınız? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet 
Sayın Başkan. 

ABDULLAH SEDAT DOĞAN (Ada
na) — Ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
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ıKAiMER GENÇ l(Tunceli) — Sayın • 
Ba§kan, değerli üyeler; gecenin bu saa
tinde birkaç dakikalık zamanınızı/ ala
cağım için özür diıüeriım. 

(Değerli arkadaşlar, toplumumuzun 
ısıiıviilleşmeskıe, otemokrasiımıizin yerleşme-
ısine önemli derecede katkılar sağlaya
cak bu tasarıyı getiren Hükümete, ger
çekten teşekkür etmek isıteriım. Bizim her 
şeyden önce demokrasiden, siviDleşıme-
den korkmamamız ve demokrasi ve si
vil idarenin önündeki engelleri kaldır-
ımanıız lazım. Ekonomiyi düzeltmek için 
kaynak ıbuillma meselesi vardır; ama, de
mokrasiyi yerleştirmek için kaynağa ih
tiyaç yok; yeter k!i ıbiiz demokrasiyi yer-
leşltirtmıeyi iıstoyellıim, yeter ki biz demok-
rasiiye inanalım., 

lönun için ne yapalım? Mesela, baş
ta Anayasa olmak üzere, Sendikalar Ka
nunu, Dernekler Kanunu, YÖK Ka
nunu ve yargı Ibağımsızlığı olmak üze
re, demokrasimin önündeki1 bütün engell
ileri kaldıracak düzenlemeleri! rahatlıkla 
getirebiliriz arkadaşllar. Asılanda, bir mam-
'leketin en büyük nimeti, hazlinesıi o mem-
îekdtltoekii açık rejimidir. Bir memlleketıte 
açık rejim varsa, ıbir memlekette insan
lar fikirlerini ıseribestçe söyleyebilliyorsa, 
ıbir memleketin gençleri rahatça fikir 
münakaşasını yapabiıliyorlarsa, o mem
lekette birçok problemler halledilimliş, 
aşağı yukarı kapaliı rejiımin sakıncaları 
yok edilmiş bir rejim getirilmiş demek
tir. Onun içlin, bu ve Ibuna benzer yasa
lları, özelikle demokrasıiıniin önündeki 
engelteri süratle kalldıralıım; Türkiye Bü
yük Millet Mıecliisinin XVIM. Dönemi 
olarak, Yüce Tlürk Milletine, demokra
sinin en 'güzel modelimi hediye edelıiım. 

Değerli arkadaşlar, bugün insanlar 
toplumda, herhaillde durup dururken suç 
işîemezter. özelikte cezaevlerinden, bize 

zaman zaman mektuplar gelmektedir. 
Cezaevlerinde, geçimimi 12 ıblin lira il© 
sağlamak zorunda olan mahkûmlar var
dır; bu - bana öyle bildiriyorlar. 12 bim 
olmaz da belki 15 bin lira olabilir. Bir 
insanın hapishaneye giirmesiyle, Ibu insa
nın Türkiye Cıımlhuriyeti vatandaşlığın
dan ıskatı gerekmiyor. Bu insan ıgene 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. O 
hailde, Ibu insanlarım, cezaevlerinden çı
kınca, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 
sahip olması gerekten, zihnî, bedenî ve 
aklî ımelefcelbriınlin korunması için gerek
li tedbirlileri almamız lazımdır. 

O hailde ne yapmamız lazımdır? Ce
zaevlerinin şartlarını iyileştirmemiz lazım
dır. Herkes hata yapabilir; ama, biz ha
pishane santiarını iyileştirirsıek, onlar el
bette ki dışarıya çıktıklarında topluma 
zararlı olmazlar ve yeniden suç da is
temezler; ama, tedbiırHarani zamanında al
mazsak, işıte o zaman hu insanlar top
lumdan kopanlar ve topluma zararlı bi
rer unsur haline gelirler. 

Aslında, 5 veya 10 dakikalık bir za
man iiçeriısimde gecenin ıbu saatinde çok 
söylenecek sözlerimiz var; ama, sizleri 
fazla da sıkmak işitemiyoruz. Biraz önce 
de çıktım bu kürsüden arz ettim, Sayın 
ANAP grubuna mensup arkadaşlarımız 
gerçekten çok güzel bir önerge verdiler, 
kendililerini tebrik ettim, keşke o önerge-
terini geri almasalardı. 

Arkadaşlar, öyle ıbir demokrasi ge
tirmişiz ki, partililerin kadın kolları yok, 
gençlik kolları yok, partilerde üniversite 
öğretim üyeleriı görev alamıyor. Peki, 
ıbu paröere eevvaliyet verecek, partileri 
gerçekten siiyasî faaliyetlerinde ilerlete
cek, »partüteri siiyasî faalliyeltıte (bulunur 
bir duruma kimiler getirecektir Bugün, 
partiÖerin en büyük ihtiyacı fikir kayna-

— 584 — 



T. B. M. M. B : 44 31 . 3 . 1988 0 : 1 

ğıdır; partilere fikir üretecek birtakımı 
fcaıynakillann ollması lazımdır. Bunun ba
şında da üniversite öğnenciılieri; gıelıir. Biz 
terörden yana değiiz arkadaşlar. Sakın... 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkan, konuşma sürem herhalde 
10 dakika; daha 5 dakika olmadı, 

BAŞKAN — Evet; ama, bu kanun 
liasariısının tümü üzerinde fconuşacaksı-

(KAMER GENÇ (Devamla) — Tabiî, 
ıbu ıtasarıyllia ilgil konuşuıyorıum; de
mokrasimin önündeki engeDleniı anJlaitı-
yoruım Sayın (Başkan. 

Onum için, olaylara geniş, bir boyutta 
bakarsak, özellikle, siyasî parltilerıin, 
memleket kaderine, çok iyi ıbiiigi, beceri; 
ve yönâtiımle hâkim olalbiılImeKer'i 'için, 
siyasî tfaaİyetite bulunacak insanların ço
ğalmasını sağllayalıım, siyasî falliıyetler 
üzenine gebiırüllen ambargoları kattraâım, 
'yargı bağımsızlığını kesinlikle kaldıra
lım; çünkü, yargı biır imemlıeketin temel 
taşıdır, demokrasinin önemli... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) 
— «Yargı bağıımsızllığımı kuralım» diye
cektiniz. 

KA'M'ER GENÇ ((Devamla) — «Yar
gı bağımsızlığını kuralını» dedim. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) 
— «Kurallım» demeniz gerekirken, «K al
dıralım» dediniız. 

MEHMET MÜKBRREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — «Yargı bağımsızlığını IkaÜl-
duıalıım» dediniz. 

KAMER GENÇ ((Devamla) — Hayır, 
yanlış anladınız efendim; «Yargı bağım
sızlığını kuırakm» dedim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOÖ 
LU (Sivas) — Hiç onlar yanlış anlarlar 
ımı? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Taşçıoğlu, 'ben «kuralım» dedim, onlar 
«donduraıtan» gibü ankmışllar. Blmiyo-
rum; 'ama, ıben düşünerek konuşuyorum. 
ılsterseniz ıtutanaküara da bakarız; yazılı
yor yani, (Gürülltoüler) 

BAŞKAN — Efendim, devam edin.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Siz, 

Ibiıraz önce verdiğiniz koskoca önergeden 
dönüş yaptınız; benim konuşmamldaki 
'bir kelimelik dil sürçmesi o bakımdan 
(hiç önemli değil. (Gülüşmeler) 

Benim maksadım öyle değil; maksa
dımı aşan bir anliaşıllma olmuş. 

Sayın arkadaşlar, hepimiz elbirliğiyle, 
top'lumuımuzu, refaha, huzura, güvene 
kavuşturalım. Bunun başıta gelen yolu, 
demokrasiıyıi tüm kurum ve kurumlarıyla 
yerleşitirmektir. Biraz önce 'burada konu
şan arkadaşlarımızdan birisi de söyledi, 
asikerî idare mahkemesine gerek yok. 
Kanun önünde eşlltllik ilkesi var. Sivil1 bir 
vatandaş, sivili kadrolarda çakşan bir 
devlet memuru, hak arama özgürlüğünü 
lidare mahkemelilerinde ve Dlanışrtayda 
arıyor. Asker ollunoa, askerî idare mah-
kemesıine gidiyor. İdare hukukunun pren
sipleri birdir. Niye askerî mahkemelere 
gitsin? Asikerî idare mahkemelerini de 
kaldırmakta yarar var. 

özelikle, bugıünkü yargılama siste
mimiz içinde devlet güvenlik mahkeme
lerinin işlieyişi de vatandaşlar için bir ıs
tırap kaynağı halline gelknişıtir., Bana göre, 
bunun da en süratti sekide kaldırılması 
lazım. 

Arkadaşlar, zaten bunların kararları 
sivili1 yargıtaya gidiyor. Bakın, Sayın Ada
let Bakanı söylesin, birçok yerlierde dev
let güvenllik mahkemeleri ydberi üyeyi 
bulamadığı için toplanamıyor ve içeride 
bulunan birçok tultukllu insanın mahke-
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ime flöanşıısına çıkarak ıtaMliyderi sağllana-
mıyor. 

Demokrasimin, insan hakflaırının birin
di derecede önemi ollduğu bir memlekette, 
'bir insanım haksız yere bir ıgüin daıhi içe-
nüde kalması, aftfedillmez büyük ıhir balta
dır. İnanıınız ki, aylarca devlet güvenlfik 
maihJkemeflerd toplanamadığı için, bu mah
kemeler karşısına çıkamayan ve hapisha-
meîerde boşu boşuna yatan insartlarıımıız 
<vaındi!r. 

Bu saatte siizâ rahatsız ettiğim liiçim 
özür dilliyor, hepinize sayigıillaır sumuyorıuım. 
(tfSHİP w lANAP sıralılarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Se
dat Ooığan. 

Buyurun Sayın Dıoğan. 

ABDULLAH SEDAT DOĞAN (Ada
na) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; getirilen yasa tasarısını olumlu bulma
mıza karşım, tatmin edici ve yeterli bul
mamaktayım. Bunun asıl nedenini ise, ül
kemize askerî yönetimin sekiz yıl önce 
gelmesine rağmen ve sıkıyönetimin ise 
ilki yıldan beri ülke genelinden kalkmış ol
masına karşım, .sıkıyönetim mahkemeleri
nin görevine devam etmesi olarak görüyo
rum. 

Bence, asıl olan sıkıyönetim mahke
melerinin görevlerinin sona erdirilmesi-
dür. Sıkıyönetim mahkemelerinim görev
leri devam ederken, askerî cezaevlerinin 
sivile nakli yeterli değildir; çünkü iç içe, 
birbirine bağli bir konudur. Ancak, yargı
nın, askerî mahkemelerin yapacağı hiçbir 
şey yoktur. 1402 sayılı Yasanın 23 üncü 
maddesini koyan Millî Güvenlik Kon
seyine karşı, Anayasa Mahkemesinde ip
tal davası açılamamaktadır. Aslında, bu 
durumdan askerî yargıda görev yapanlar 
da mustariptirler; ancak, onlar da, askerî 
mahkemelerin devamının engelimi sağla
yacak Anayasa Mahkemesine başvurabil

me hakkına sahip değillerdir. Üstelik, bu 
durum, 1402 sayılı Yasanın 23 üncü mad
desi, Anayasanın 6, 9, 11 ve 37 nci mad-
melerine aykırıdır; çünkü, sıkıyönetim 
mahkemelerinin kuruluşu, Meclisin sıkı
yönetim kararı almasıyla gerçekleşmiştir. 
Meclis sıkıyönetim kararı aldığı için, as
kerî sıkıyönetim mahkemeleri oluşmuş 
ve dolayısıyla askerî cezaevleri oluşmuş
tur. Meclis sıkıyönetimi kaldırdığına gö
re, askerî mahkemelerin de görevlerinin 
son bulması gerekmektedir. Aksi takdir
de, fiilî yaşamda 'bir çelişki gündeme gel
mektedir. Örneğin, bir fiili biriifcte işleyen 
iki kişiden birisi, askerî mahkemelerin 
sürdüğü bir dönemde yakalansa, askerî 
mahkemelerde yargılanacaktır; sıkıyöne-
timi'n kalkmasından sonra yakalansa, 
adlî mahkemelerde yargılanacaktır. As
kerî mahkemelerde yargılanan bir kişi 
ağır bir ceza yerken, adlî yargıda yar
gılanan bir kişi beraat edebilecektir. 

1402 sayılı Yasanın 23 üncü maddesi 
bir demokrasi ayıbıdır. Bu ayıbı kaldır
mak Meclisimize düşmektedir. Türkiye' 
mim bu koşullarında 12 Eylül hukukunu 
savunmak mümkün değildir. 12 Eylül 
hukukunun bir parçası olarak gördüğü
müz askerî mahkemelerce tutuklanarak 
askerî cezaevlerine alınan kişilerin, sivil 
cezaevlerine, nakli istenilmektedir. Sivil 
cezaevlerine devredilmesi olayı da, sorun
ları ortadan kaldırmamaktadır. Bugün, 
Adana (E) tipi cezaevinde, 21 inci günü
nü dolduran b!:r açlık grevi yaşanmakta
dır. Açlık grevimde bulunan insanların 
istemleri haklıdır; ama bir kısmı tüzükle 
çelişmektedir. O zaman, tüzük te, haklı 
istemler göz önüne alınacak düzeyde ge
liştirilmeli, değiştirilmelidir. Bu insanlar
dan birkaçı şu anda, hastanelere kaldı
rılmış durumdadır, hayatlarından endişe 
edilmektedir. O insanlarım birkaçınım ölü-
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mü, ülkemize onur kazandırmayacak, 
dünyada prestijimizi sarsacaktır. 

Bu konuda da gerekli duyarlılığı Sa
yın Bakanımızın ve Hükümetimizin gös
tereceği inancıyla hepinize saygılar sunu
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ta
sarının ıtümü üzerinde Hükümet adına 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Anavatan Partisi İktidarının son bir yıldır 
insan hakları mevzuunda aldığı mesafe
leri inkâr etmek mümkün değildir, bun
ları görmemezlikten gelemeyiz. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Mecburen aldı. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Sa
yın Bayazıt, eğer Anavatan Partisi iktida
rı mecburen aldı ise, kimin baskısı ile 
aldı, onu da söyler misiniz? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Onun tefsirini siz yapın Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Onun 
tefsirinin altında yatan şeyi, sizin milli
yetçilik duygularınıza ve vatan duygula
rınıza yakıştırmıyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Siz benim milliyetçilik duygularıma laf 
edemezsiniz. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Ha
yır, sizin söylediğiniz manada söylemiyo
rum. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Ben sizden daha samimî milliyetçiyim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Sizin 
söylediğiniz manada söylemiyorum. Size 
şunu demek istiyorum : Vatansever bir 
adamsınız, milliyetçi bir adamsınız; o söz, 
beni yaraladığı kadar, sizide yaralamalı
dır demek istiyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Gerçektir efendim, gerçektir... 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Sîzi 
de yaralamalıdır diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen, 
konuşmanıza devam edin. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Evet, 
Sayın Bayazıt, ben yine de aynı şeyi söy
lüyorum, sizin gibi bir şahsa o sözü ya
kıştıramıyorum. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Ko
misyonuna ferdî müracaat hakkını tanı
dık. Bu suretle Türkiye Cumhuriyetini, 
Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlarının 
hakkı bakımından bütün dünya önünde 
bağladık. 

işkencenin Önlenmesi Avrupa Sözleş
mesini kabul ettik. Birleşmiş Milletler İş
kencenin Önlenmesi Sözleşmesini kabul 
ettik. Bütün bunlarla, bütün dünyaya kar
şı, gerek insanlarımızın gerek cezaevleri-
miz de yatan insanlarımızın, gerek diğer 
müesseselerde takip altında olan insanları
mızın hürriyetlerini, hem iç hukuk bakı
mından, hem de dünya hukuku bakımın
dan garanti altına aldık. Türkiye Cum
huriyetini, alkillerimizle, bütün dünya kar
şısında bağlamış okluk. Her türlü mües-
sesemlizi dünyaya açmak cesaretini gös
terdik. Bu mevzuda, halk arasında «sür
gün cezası» adı verilen, ikamete mecbur 
edilme cezasını, insanlık dışı bulduk, kal
dırdık. Yine «Asıl ceza, çevrilen ceza-
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dır» demek suretiyle, hapis cezasının pa
ra cezasına çevrilmesi halinde, para ce
zasının asıl ceza olması hükmünü getir
dik. Bunlar bütün, 'kişi haklarını, şah
siyet haklarını koruyan, insanlarımızı, 
devletimiz karşısında, kendi insanlarımızı 
kendi devletlimiz karşısında dahi emniyet 
altına alan hükümlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, bunlar bi
zim iyi niyetlerimizi gösterir ve askerî ce-
zaevlerimizde ,bu hükümlüler ve tutuklu
ların profesyonel bir kadro olmayan erler 
tarafından götürülmesinin sakıncalarını 
gördüğümüz için de, sivil cezaevlerine 
devredilmesi ihtiyacını duyduk; bunun 
için de, kanun ve kanun hükmünde ka
rarname getirdik. Muhalefet partilerine, 
bu mevzudaki destekleri için teşekkürleri
mi ifade etmek isterim; ama, buraya çık
maktan kastım cezaevleri mevzuu idi. 

Cezaevlerindeki insanlarımızı, devleti
mize teslim edilen, devletirnizim şerefine 
teslim edilen bu insanları, insan şeref ve 
haysiyetine, insan onuruna yakışır tarzda 
cezalarını çekmek için himaye etmek zo
rundayız. Zaten, Avrupa İnsan Halkları 
Sözleşmesinde de, işkence Sözleşmesinde 
de, işkence, gayri insanî muamele, aşağı
layıcı muamele yasaktır. Bu, Türk Ceza 
Kanunlarında da vardır. Avrupa'da, iş
kenceyi yasalk etmiş olan, ceza kanunla
rında tecziye etmiş olan üç devletten bi
risidir Türkiye Cumhuriyeti ve bizim 
inanışlarımız, insan haysiyetine saygı esa
sı üzerine kurulmuştur. 

Bu itibarla, hiçbir Türk'ün, bu mem
leketin hiçbir «evladımın, bilerek ve iste
yerek, insanlara işkence yaptığını kabul 
etmek mümkün değildir. Hele, bizim ce-
zaevlerimliz, savcılarımızın takip ve kont
rolü altında bulundukça, Türk hukukçu
larının, Türk insanlarından ceza çekenle
ri veya yabancılardan ceza çekenleri kö

tü muameleye maruz bırakmak için bir 
gayretin içerisinde olduklarını kabul et
mek mümkün değildir. 

Cezaevlerilmizin fizikî imkânları ye
tersiz alabilir, oezaevleriımizde eğitim 
noksanlığı ile yanlışlar olabilir, cezaevle-
rîımizde »devletin şeref ve haysiyetine tes
lim edilmiş hükürnliü ve tutuklulara kar
şı fena mua'mele yapanlar olabilir; ama, 
Tıiirkiıye Cumhuriyetinin hiçbir hüküme
ti, bu insanlara işkence etmeyi hedef 
alamaz ve Iböyle bir lekeyi hiçbir hükü
met için kabul eiöm'iyorum. (A'NİAP sı
ralarından «ıBravo» sesleri, alkışlar) 

Biz, (bu (memleketin insanları olarak, 
eli kolu bağlı, Ibültün imkânlardan mah
rum ve cezalarını çekmek için devlete 
teslim edilmiş olan bu insanların şeref ve 
haysiyetini korumak için, devletlimizin 
imkânları, insanlarımızın eğitimi ölçü-
«sünde, elimizden gelen gayreti sarf et
mek zorundayız ve «bunun için de eli
mizden geleni yapıyoruz. 

Demokrasi Iblir açıklık reji«midi>r. İlik 
Bakan olduğumuz gün Yüce «Meclisin 
Adalet Komisyonuna, «Cezaevlerim'iz 
Adalet Komisyonuna açıktır» 'dedik ve 
bizden daha önce, Yüce Meclis Başka
nı, ıParlameniCodan teşekkül ettirdiği bir 
komi'syiona, istediği cezaevlerin'i gezdir
di. Aynı şeyi, biz Adalet Bakanı olarak 
yaptık; ibü defa Adalet Bakanı olunca, 
Iderihal aynı yola tevessül etfrik ve Ada-
'le)t Komisyonuna cezaevlerimizi açtık. 

Yüce Meclis, araştı'iıma önergesi veri
lip, cezaevleri hakkında bir araştırma da 
«yapa'rJilir; ama, Ibiz (bunun dışında, (ken
diliğimizden (başka bir şey yaptık!: Basın 
Yayın Genel iMüdürliüğüne başvurduk, 
«Gazetecilerden ibir ekip oluşturun, Türk 
Milleti a'dma cezaevlerimizi gezsin, ka-
anusoyuna bilgi versinler» dedi'k ve geçen 
yaz, Türkiye Cumhuriyetinin, istedikleri 
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cezaevlerini, .(basının on veya onbeş ara
sında -şu anda itam rakamı bilımiyorum-
ıtemsilciısine açtık ve Türkiye'de istedikle
ri cezaevlerini geddiler. 

Cezaevlerinde ayıbımız varsa, bu ayıp 
hepimizindir ve bizimdir., 'Biz ayıbımızı 
igizlemekle hiçbir yere varamayız. Hele 
(bunu milletimizden gizlememiz ısöz ko
nusu değildir. Bizim demokrasi anlayı
şımız da 'budur, açıklık anlayışımız da 
buldur. Bugüne kadar hiçlbir hususu ne 
yüce milletıten, ne Ylüce Meclîsten gizle
medik; ama (benim muhterem milletve
killerinden ibir istirthamıım var: Bu, işin 
ieabfdır; cezaevleri dışarıdan kontrol 
edilmez, dışarıdan idare edilmez. Benim 
"millöüve'kil'i arkadaşlarım/ hana telefon 
ediyorlar, «Şu vilayetteyim, cezaevine gi
receğim, 'buradaki grevdeki insanlarla 
görüşeceğim!!. Ben onlara o izni vere
mediğim zaman, parlamenterlik görevini 
yapan tbiu arkadaşlara bu izni veremedi
ğim zaman,.fevkalade üzülüyorum; ama, 
'biliniz iki, şu kürsüde dahi cezaevlerin
deki meselelerde hükümlü ve tutuklula
rın haklı olduklarını söylemek, onların 
hayatını tehlikeye atmaktır, onların di
rençlerine sebep olmaktır. 

Kim yapıyor cezaevlerinde bu açlık 
grevlerini ve dayanışmayı?.. Bakın, hep
si, Devlet Güvenlik Mahkemesi veya sı
kıyönetim 'mahkemesinde yargılanan suç
lular. Bu suçlular, 'bu sanıklar, ben gez
diğim zaman cezaevlerinde bana açıkça, 
«Biz İbir eylem içerisindeyiz, (bu eylemi
mize burada da devam edeceğiz» diyor
lar. Buna ait, elimizde, çeşitli yazı, do
küman da vardır. Yani, hu eyleme de
vam ediyorlar. Bu onların siyasî eylem 
hakkıdır. Cezaevi içerisinde, dört tiuvar 
arasındaki insana, Ibizim Hükümet ola
rak, bizim devlet olarak daha fazla her
hangi bir 'baskı yapmamız söz konusu 
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değildir. Açlık grevine gidiyor. Açlık 
grevine giden insanın bir müddet sonra, 
tıbben, muhtemeldir ki, şuuru kaybolu
yor ,açlığa alışıyor ve hayatî tehlike içe
risinde kalıyor. Biz, her gün, yüreğimiz 
ürpererek bu açlık grevlerini takip edi
yoruz, hunlar için büyük endişe çekiyo
ruz; ama inanın ki, devamlı, cezaevleri 
meselesine el aıtan, <bıu ıstıraba 'merhamet 
duygularıyla da olisa yaklaşan insanları
mız, o insanların hayatı için tehlike se
bebi oluyorlar. Çünkü, asıl gayeleri kamu-
qyunun alakasını çekmek, kamuoyunda 
iletişim sağlamak olan hu hükümlü ve 
tutuklular, gayelerinde başarılı oldukla
rını gördükçe azim ve mücadeleleri ar
tıyor. O zaman, bütün bu merhametleri
niz, aksi itedir ile, onların hayatı için bir 
tehlike teşkil ediyor. 

Şimdi size soruyorum : Biz, cezaev
lerinin kapılarını mı açalım; yoksa, Tür
kiye Cumhuriyetinde, suçluların cezasını 
çekmesi için kanunların koyduğu ve bi
ze yüklediğ'i glörevi yerine mi getireTiım? 
Dün, Metris Cezaevinden 29 sanık kaç
tığı için, yine bü Hükümet, bu iktidar bu 
kürsüden suçlanıyordu. Daha birkaç 
gün evvel, Bayrampaşa Cezaevinde, tek 
tip elbise giymediği için, bir tutuklu, 
kalabalığa karışmış ve ziyaretçilerle be
raber gitmiştir. Şimdi, o tutuklunun kaç-
ımaısına sdbep olan oradaki görevliler tec
ziye edileceklerdir ve haklı olarak, Yü
ce 'Meclisin üyeleri burada bize, «Neden 
tedbir almadınız? Suç işleyen bir insanı 
kaçırdınız» diye hesap soracaklardır; 
ama, tek tip elbise olunca, hepimiz bir
den 'yükleniyoruz... Dünyanın her tara
fından kabul edilen, Avrupa cezaevleri 
kurallarınlda da bulunan bu hükmü, Tür-
kiyeMe tatbik etmek, insanlarımızın men
faatine ta'tibik ©İlmek, toplumun nizamı
na tatbik etmek, bizler için, işkence ola
rak gösterilmiştir. 
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Cezaevi meselesinde, eğer oradaki in
sanların menfaatini düşünüyorsak, bize 
yardımcı olumuz ve bu meselede bu ka
dar -meselenin teknik ve ihtisas işi ol
duğunu kabul ederek- üzerine gitmeyi
niz. Cezaevlerindeki insanların elbiseleri
ni dışarıda yıkamak işitiyorlar. Çok ma
sumane (bir isltek, buyursun yıkasınlar; 
ama ben Adalet Balkanı olarak diyorum 
ki, «Hay ha'y, yıkayın; ama biz sizin el
biselerinizi yıkar dışarı veririz, yıkar içe* 
ri alırız.» 50 'bin kiş'inin elbisesini iki defa 
yıkamayı neden glöze alıyoruz? Cezaevin
deki insanların harçlıklarını, kendi para
larını keridi'ler'ine tahditli veriyoruz. Niye 
tahditli veriyoruz, neden tahdidi veriyo
ruz? İBu işin erbabı olan ouırnlhuriyet 
savcılarımız, cezaevi müdürlerimiz, hat
ta b'irkısım avukatlarımız bilir, cezaevin
deki fazla paranın nelere sebep olaca
ğının, insanın insan üzerindeki hükmü
nün, işkencesinin, baskısının, cezaevi 
ağalığının ve parayla, güçle yaptırılan kö-
Itülülklerin ölçüsü vardır. Parasızlığın da 
getirdiği tehlikeler vardır .Cezaevi ida
resi, bütün 'dünyada ayrı bir sanattır ve 
zoır bir 'işitir. Bizim halkımızın dediği gi
bi, ımahkömluk, mahpusluk da zor bir 
işitir. (Elbette ki, bir suç işlenmiştir, bu 
suç işlendiği anda toplumda yara açıl
mıştır; artık bu yaranın tedavisi imkân
lar ölçüsünde olacaktır. Biz, cezaevinde, 

„ insanları devletimizin imkânları ölçüsün
de rehabilite etmekle igörevliyiz; ama ha
dise o'imuş, insanlar ölmüş, suçlar işlen
miş, bir yara 'doğmuştur. Eğer, bütün in
sanlar suç işlesin, serbest kalsın, diyor
sanız, Ylüee Meclisin takdiridir; ama suç 
işleyen insanlara ceza verilsin diyorsanız, 
bize teslim ©dilen insanların hayatını, 
haysiyetini, sağlığını ıgüc'ümüz yetitiğince 
korumakla mükellefiz; ama bu meselenin 
bu ölçülerde, her gün, insanlarımızın 
merhameti sebebiyle bu ölçülerde tahrik 

edilmesi, lo insanların sağlığına sebep ol
maktadır ve hayatları, sıhhatleri 'için za
rarlıdır. 

Benim, Yüce Meclise şu anda arz 
edeceklerim bundan ibarettir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

•BİAŞKAN — Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Tasarının maddele
rine ıgeçülımesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
1402 İSajyılı Sıkıyönetim Kanununa! Bir 
Ek Msjrfde İlave Edilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununa aşağıdaki Ek 9 uncu mad
de ilave edilmiştir. 

«EK MADDE 9. — Sıkıyönetimin 
kaldırılıması (durumunda, sıkıyönetim as
kerî 'mahkemelerince tutuklanarak aske
rî cezaevlerine alınan kişiler, Adalejt Ba
kanlığı ile Millî 'Savunma Bakanlığı ara
sında varılacak ımutabakalt üzerine, si
vil 'tutukevlerine devredilirler. Bu kişiler 
hakkında sivil tutukevlerinde uygulanan 
infaz rejimi tatbik olunur.» 

'BAŞKAN — M'a'dde üzerinde söz is
teyen?.. Yldk. 

Sual?.. Ybk, 
Önerge yok, 
'Maddeyi 'oylarınıza sunuylorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde 
kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 

GBÇtOÎ MADDE — Bu Kanunun 
yayımı tarihinden önce sıkıyönetim as
kerî mahkemelerince 'tutuklanarak aske
rî cezaevlerine alınan kişiler hakkında 
da bu Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde 
söz isteyen?.. Yok. 
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Sual?.. Yok. 
önerjge yıdk. 
Geçici maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kaibul edenler... Bilmeyenler... Ka
ibul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okultuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAIŞKİA'N — Madde üzerinde ısöz is

teyen?.. Yldk. 
ıMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

3 ündü maddeyi okutuyorum : 
'MAJDDE 3. — Bu Kanun hüküm

lerini Balkanlar Kurulu yürütür. 
IBASKAN — Madde üzerinide ısöz is

teyen?.. Yok. 

ıMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
ibul edenler... Bömeyenler... Madde 'kaibul 
edilmiştir. 

Tasarının üülmünü oylarınıza sunuyo
rum : Kaibul edenler... Bitmeyenler... Ta
sarı kaibul edilmiştir ve kanunlaşmıştır. 
(Alkıışlar) 

Sayın milleıtivekilleri, Genel Kurulun 
29.3.1988 tarihli 42 nci Birleşimde alı
nan karar gereğince, 1988 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarılarını görüş-
mdk için, 4 Nisan 1988 Pazartesi günü 
saat 09.00^da .toplanmak üzere birleşimi 
'kapatıyorum, 

Kapanma Saati : 21.22 
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298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun ve 2972 sayıh Mahallî İdareler ile Mahalle 
Muhtarhklan ve thtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De

ğiştirilmesine Dair Kanun Teki ıfine Verilen Oyların Sonucu: 

Kanunlaşmıştır. 

Üy«j Sayıısı 

Oy Verenler 

Kabul Edenler 

Reddedenler 

Çdkimıserleıj 

Geçersiz Oylan 

Oya Katılmayanlar 

450 

290 

198 

92 

: 160 

ADANA 
Ahmet Akıgün Aflbayraik 
Ledlim Badas ' 
Mehlmet Ali ©iibiı 
Ersin KJoçafc 
tbralhiim Öztünk 
Mehmet 'Perçin 

AFYON 
Mebiını Bahibey 
Mfusltatfal 'Kızıfloğkı 
Homdi Özsoy 
NihaJt Türker 

AĞRI 
Fecri Alpaslan 

ANKARA 
Kâmil Goşkunioğlu 
Mehmet Çevik 
Hüseyftn (Badas Doğu 
TeMfilk Eıtürlk 
Hazım Kutay 
Alpaslan! Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pek uslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıtvgm 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vunalhan 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
Cengiz Da,ğyar 
Cenıgiz Tuncer 

ARTVİN 
Bahaıtttin Oaloğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nahi Sa'buneu 
Mehmet Ylüzüıgül'er 

BALIKESİR 
Ali Samti Akkaş 
Kudret Bölülkoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİNGÖL 
Mehlmet Ali Doğuşlü 

BİTLİS 
Faik Tanımcıoğlu 

BOLU. 
Nevzat Durükan 
Ahmet Şanni! Kazolkoğlu 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Sait Etkinci) 

BURSA 
A. Kurtçebe Alptemoçin 
ilhan Aşlkın 
Mehmet Geddik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
ismet Taygaç 

ÇANAKKALE 
M. Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümıin (Kahraman 
Ajyhain Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

ÇORUM 
Ünal A'klkaya 
Nevzat Aksu 
Mithat Balak 
Musıtafa Namflj 
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DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

(DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeyttinoğiu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasam Celâl Güzel 
Hasan Tanrııöver 
Ünal Yaşar 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATA^ 
M. Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

İÇEU 
Hikmet Biçenıfcürk 
Ali Bozen 
Ali Er, 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL' 
Bülent Akarcalı 
Alvni Akyod 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 

Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Eırgüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat İçoz 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Turgut Özal 
Mustafa Hilmi Özen 
Ali Tanrıyar 
Sudıi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Iş/ılay Saygın 
Ramiz Sevinç 

KAHRAMANMARAŞ 
Adlil Erdem Bayazılt 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Kerem Güne§ 

(KAYSERİ 
Recep Orhan Ergıun 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mehmet Yazan 

KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsıger 
Gökhan Maraş 
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KONYA 
Abdurrahmaın Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Diinelk 
Ziya, Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adili Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Alli Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa; Uğur Ener 
Mıustafa Kalemli 

MALATYA 
M. Bülent Çaparoğlu 
Galip Demire! 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talartl Zengin 

MANİSA 
Ekrem Pakdemıirii 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdlin Işık 
Erkan Kemaloğiu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Raşit Dalda! 
Haydan Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Bahri Kibar 
Erıtuğrul Özdemir 
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Naibi Poyraz 
Yılmaz Samioğlu 
İhsanı Nuri Topkaya 
Şükrü Yürün 

RİZE 
A. Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakajlıoğlu 
Brsin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 

SlNOH 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Ömer Günbuluıt 
Mahmut Karabulut 

ADANA 
Mehmet Can 
Oünjöyt Carover 
M. Halüt Dağlı 
Abdıiüa|h Seriaıt Doğan 
Maihmut Keçeli 
Selahattinı Kılıç 
Orhan Şendağl 

AFYON 
Balki Duınmaiz 
Abdullah Uluitürflc 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmıil Ateşoğuliları 
Eşref Erdem 
ibrahim Tez 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
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Kayai Opan 
Şaikir Şeker 
M. Mükerrern Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karalevü 

TOKAT 
Metin Göndere 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
AVnıi Akkan 
Eyüp A'jiık 
İbrahim Cebi 
Hayrettin Kuırbetli 
Fahrettin Kurt 

(Reddedenler) 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeniya Bahçeci 
Demtilz Baykal 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Ayhan Ariifağaoğhı 

AYDIN 
Hilmi Ziıya Postacı 

BALIKESİR 
1. Önlder Rırîıı 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
tlhami Binici 

BORSA 
Çavıiıt Çağlar 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
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UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanıoğlü 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahaıttin/ Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Luıtfullah Kayalar 
M'ahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlü 
Veysel1 Atasoy 

DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Hûda i Ora! 

DİYARBAKIR 
Hikmet Çetin 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetfiın 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçülkel 

ERZİNCAN 
Mustafa, Kul 

GAZİANTEP 
AhdulkadıLr Ateş 

GİRESUN 
Musıtafa Çakır 

HATAYI 
Mehmet Dönen 
M. Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
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Öner Miski 
M. Murat Sökmehoğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Ertekin Durutürik 

İÇEL 
Durmuşl Fikri Sağlar 
M. Istemihan Talay 

İSTANBUL 
Ali Haydar Erdoğan 
Hasan Fehmi Güneş 
Hüsnü Ökçuoğlu 
Mustafa TimisS 
Ali Topuz 

İZMİR 
Veli Alksoy 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazut 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Er&iın 
Erdal İnönü 
Neccar Türkcan 
KAHR AMANM AR AŞ 

Ali Şahin 

ADANA 
Yı&naa Hocaoğlu 

ADIYAMAN 
Aıriıf Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğhı 
Abdurrahman Karaman 

AĞRI 
Cözmi Erat 
Yaşan Enyıîmaz 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet Özanslap. 
Hasan Aidnan Tutkun 

KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Aılaıattin Kurt 
Ömer Türkçakal 

KÜTAHYA 
Mehmet Korkmaz 

MANİSA 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
M. Erdoğan Yetene 
Hasan Zengib 

MARDİN 
Süleyman Çeleibi 

MUĞLA 
Tufan Doğuı 
Musa Gökibel 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neiddm 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Beşec Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Ömer Çiftçi 
Rifıat Diker 
Göksel Kadaıycıoğlu 
Tevfik Koçıak (İz.) 
Arifi Sağ 
Zeki Yavusfltlükk 

ANTALYA 
İbrahim Demir 

ARTVİN 
Haısan Bkincıi 

BALIKESİR 
Mustafa, Çorajpçıoğlu 

SAMSUN 
Cemal Alıişan 
İrfan Demüraljp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin özajjp 

SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 

SİNOP 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Kâzım özev 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

ZONGULDAK 
Şiriasi Altıınıer 
Tevfik Ertüzün 
Güneş Müıfitüoğlu 
Koksal1 Toptanı 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Meriyettin Mutlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelıilkbaş 
İbraihim özel 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
B, Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
Mustafa Ertuğrui ÜnıKi 

— 595 — 



T. B. M. M. B : 44 31 . 3 . 1988 0 : 1 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Cemal Şalhin 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
İsmail Şenıgün 

DİYARBAKIR 
Fuaıt Atalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 

ELAZIĞ 
Hüseyin Caihit Aral 
Nizametüih Özdoğam 
Ali Rıza Septioğiu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yıldırım AkJbulut (Başkan) 

ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
İsmail Köse 
Mustafa, Rıflkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
M. Gevidet Selıvli 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Ahmet GüneibaJkatn 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara» 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Kaymen 
Rüştü Kurt 

HAKKÂRİ 
Naim' Geylani 
Cumhur Keskin 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aylkon Doğan 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Albbasoğlu 
Cevdet Akçalı 
B. Doğancan Akyürek 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (I. A.) 
M. Ali Bren 
Ömer Ferıruh İlter 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Ay tek in Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğutay 
İsmail Hakkı Önal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 

İZMİR 
Türkân Akyol 
işim Çelebi 
Erol Güngör 
Birgetnı Keleş 
Fuat Kılcî 
KAHRAMANMARAŞ 

AtiMa İmamoğlu 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS 
Yaisdn Bozkurt 

KASTAMONU 
Sajdettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
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H. Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
M. İrfanı Başyazıcıoğlu 
Seyilt HaJlil Özsoy 
Mustafa Sathin 
Abdulmecit Yağan 

KIRKLARELİ 
irfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Kazam Çağlayan 

KÖCAELÎ 
Abdullhaim Araş 
(Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Onur Kumbaracılbaşı 
A. Rıza Sirmen 

KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
H. Calvit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekün 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Metin Emiroğlu 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Gürbüz Şakranh 
Münih" F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
(İz.) 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Latif Sakıciı 

NEVŞEHİR 
Esat Kırathoğlu 
Cemal Seiymen 
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NİĞDE 
Doğan Daran 
Mahmut Öztürk 

ORDU 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Nataiıkioğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 

SAMSUN 
Kemal Akkaya 
llyas Aktaş ı(Bşk. V.) 
Mehmet Aydın 

SÜRT 
tdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettkı Hamidi 

SİNOP 
Yaşart Topçu 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

ŞANLIURFA 
Muratfi Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

• • mm* t • 

TOKAT 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 

TRABZON ~" 
Mehmet Çakıroğlu 
Necmettin Karaduman 

TUNCELİ! 
Orhan Veli Yıldırım 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tııoaız Titiz <1B) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

44 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

31 . 3 . 1988 Perşembe 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İzmir Milletvekili Bir gen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Ahm
ak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araş/tırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

3. — Tekirdağ Milletvekilli Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 

mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

5. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

6. — Sakarya Milletvekilli Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

7. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve1 özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde-



leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

8. — Kars M'illetvekilİ! Mahmut Atı-
natk ve 17 arkadaşının, sağlık sorunlan 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

9.: — Tokat MMetvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tiİ-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — 'Balıkesir Milletvekili î. Önder 
Kırlı'nm, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlenin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Miililî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlji soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru-

(/) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir, 



lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğkı'nun, i987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay iline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin - Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

14. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

15. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAŞ'da PTT'ye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

16. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

17. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

18* — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra Özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

19. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

20. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

21. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

22. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

23. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

24. — Kütahya Miılle'ljvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Küttaihya ilinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkini Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

25. — İzmir Miletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma, ve Sos-



yal Güvenlik Bakanından sözlü som 
önergesi (6/35) 

26. — içel Milletvekili M. İstemilhan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

27. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

28. — Kocaeli Milletvekili Alaettkı 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

29. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

30. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
m, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

3>1. — Çorum MiMeÜvelk'üi Cemal Şa-
hin'in, Çorum ili Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
çakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

32. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
fain'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

33. — Ankara Milletvekilli Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu

na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

34. —Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldınm'ın, halen görevde bulunan 
valilere iliş/kin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

35. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

36. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'm, Antalya İli Beldi'bi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

37. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

38. — Haitay Milletvekili Öner Mis-
ki'nın, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

39. — Zonguldak Milletvekili Şinaısi 
Altıper'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

40. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş-
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leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

42. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, sıkıyönetim mahkemelerinde yar
gılanan sanıklara, 1402 sayılı Yasaya gö
re verildiği iddia olunan ek cezaya iliş
kin Adalıet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/55) 

43. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'kı, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28,11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

44. — Samsun Milletvekili Ali i Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon Hine bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 

I 

Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankaflardakü döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (>6/62) 

49. — Samsun Milletvekili İrfan De-
minalp'in, üiıkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Bur-
maz'ın, sağlık ocakllariina ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

51. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
Maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırıilınası için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devtet Bakanından sözlü 
soru önergesi '(6/65) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'ln, Sakarya İli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm ©akanından 
sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'Ln, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatına İlişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlierine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta-



rurtı Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözllü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı
ra tlıoğiu'n un, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbinbr alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zongul'dak İlinin su ihtiyacımı 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. --- Sakarya Milletvekilli Alımet Ne-
idim'in, çift pasaportlu ıkamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

•60. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına (ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

'62,. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yollun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata illişlkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — Sivas Milletvekili Mükerrem 
Taşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun, 2820 sa-
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yılı Siyasî Partiler Kanununun ve 2972 
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Anayasa ve İçişleri komisyonları rapor
ları (2/31) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tari
hi : 16.3.1988) 

2. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 
Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

3. — 5434 Sayılı TC. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

4. — Î402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nuna Bir Ek Madde İlave Edilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
ve Adalet Komisyonları Raporları (1/401) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

5. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

6. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı: 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 



X 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halk Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve1 Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373) (S, Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16,3.1988) 

8. — Olağanüstü Ha! Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

9. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

10. — Gaziantep Milletvekili Mehmet 
Akdemir ve 8 Arkadaşının, 4.11.1981 Ta
rih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nu ile 17.11.1983 Tarih ve 2955 Sayılı 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komis
yonu Raporu (2/7) (S. Sayısı : 31) (Da
ğıtma tarihi : 18.3.1988) 

•11. — İstanbul Milletvekili Avni Ak-
yol'un, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Geçici 8 inci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Gü
müşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 5 
Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun Geçici 8 inci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/32, 2/1) (S, Sayısı : 32) (Dağıtma ta
rihi : 18.3.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaş

tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları 
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 3 . 1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1988) 

X 14. — Evlenme Ehliyet Belgesi 
Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri 
komiisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı : 
36) (Dağıtma tarihi : 22.3.1988) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Daiir Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; 
Dışişleri komisyonları1 raporları (1/369) 
(ıS. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 23.3.1988) 

X 16. -•- Türkiye Cumhuriyeti iie 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasın
da İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişlleri 
komisyonları raporları (1/370) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 17. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 8 Ağustos 1985 Tarihinde İm
zalanan Hava Ulaştırma Anılaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 39) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1988) 



X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
24 Eylül 1985 Tarihinde İmzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onayflanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm.; Dışişleri komisyonları rapor
ları {1/352) (S. Sayısı* : 40) (Pağıtma ta
rihi : 24.3.1988) 

X 19. — İşkenceye ve Diğer Zalima
ne, Gayri insanî veya Küçültücü Mua
mele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Mil
letler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Buüunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/391) '(S. Sayısı : 41) (Dağıtma 
tarihi : 24.3.1988) 

X 20. — Rehine Alınmasına Karşı 
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/372) (S. Sayısı : 42) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1988) 

21. — Devlet Güveniik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabî işleri gös
terir. 



Dönem : 18 Yasama Yıh : 1 

T. B M . M. (S. Sayısı : 32) 
İstanbul Milletvekili Avni Akyol'un, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun Geçici 8 inci Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Gü
müşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 5 Arkadaşı
nın, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 
8 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

(2 /32 , 2 / 1 ) 

3 . 3: . 1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 8 inci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifim, gerekçesi üe birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Avni Akyol 
İstanbul Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunumun geçici 8 ıkıoi maddesine göre profesörlüğe 
yükseMenlere, bu: Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kendi (kurumlarınca profe
sörlüğe yükselıtiıkniş olanların, geçici maddenin mantığına uygun olarak eski mevzuata 
göre profesörlük kadrolarına atanmaları öngörülmek suretiyle, buruların müktesep 'hak
larının tkorunması gerekirken, kanunun mezkûr maddesinde bu noktanın ihmal edil
diği görülmektedir. Bu yüzden, üniversitelerde, eski mevzuata göre profesörlüğe yük-
ıseltiimiş, fakat kadroya atanmadığı için, bu yükseltilmenin tabiî neticesi olan malî 
ve akademik hak ve yetkilerden mahrum bulunanlar, 5-6 yıldır fcişilMerini1 ve verim-
Hililfclerini zedeleyen psikolojik durumdan ve huzursuzluktan kurtianlnıayı, durumlarının 
adalet ve hakkaniyet ölçülerine göre düzeltilmesini beklemektedirler. Bu durumda 
olanlardan bazıları, Dekanlık ve Rektörlük gibi makamlara atanmak suretiyle profe
sörlüğe terfi etmek imkânı bulmuştur. Bazıları için de aynı sihirdeki bir başka kuru
ma atama yoluyla' kadro temini mümkün olmuşsa da büyük bir kitlenin problemli hâ
lâ çözümlenmiş değildir. Üstelik sanat dalları öğretmenleri, Kandili Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan lisans üstü yapmış görevlilere Devlet Güzel 
Sanatlar Akademileri ve bunlara bağlı Sinema TV Enstitüsü öğretim görevlleriniin 
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bulundukları kurumlarda profesörlük de dahil bütün terfii basamaklarıma yükseltilmesi 
imkânı sağlanmışken, bunlardan da önoe profesörlüğe yükseltilmiş üniversite öğretim 
üyeleri için bu imkânın sağlanamamış olması hem eşitlik ve genellik lilkesimi bozucu; 
hem de bu meslekî onur ve heveslerini kırıcı bir durumdur. Bu durum, bu gibi öğretim 
elemanlarının özel ve meslekî hayatlarını olumsuz yönde etkilemesi yanımda; isteksiz 
ve verimsiz çalışmaya yöneltmesi 'bakımından Yükseköğretimimizin de aleyhinedir. 

Bu durumum düzeltilmesi amacıyla, daha önce yayımlanmış bulunan 260 ve 301 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede eksik bırakılan bu durumun, bu Kanun Tek
lifi ile tamamlanmak suretiyle bu öğretim üyelerimin mağduriyetleri ortadan kaldırıl
mış olacaktır. 

MAODE GERBKÇELERİ 

Madde 1. — Büyülk merkezlerdeki olağanüstü sayılara varan öğrenci kitlesini 
eğitmek çabası içerisindeki büyük üniversitelerin deneyimli öğretim üyesi ihtiyacı git
tikçe artmakta, fakat bu ihtiyaç karşılanamamaktadır. Bu yüzden, mesela İstanbul' 
da bir Profesör, kendi öğretim kurumu dışında 2 - 3 öğretim kurumunda daha ek 
görev yapmak mecburiyetimde kallmakta ve böylece hem ders yükü, hem de eğittiği 
öğrenci sayısı, herhamgiı bir batı Üniıversitesıinde kabul edilmeyecek biır düzeye eriş
mektedir. Batı Avrupa Üniversitelerimde öğretimi üyesi başına düşen ideal öğrenci 
sayısı en çok 20 - 30 lilken, ülkemizde büyük merkezlerde bu sayı oıritalaıma (300)'ü 
bulmaktadır. Hele Hukuk Fakültesi gibi ötedenberii kalabalık olan Fakültelerde bu 
sayı ,(800)'e kadar yükselmektedir. Bu durum karşısında, büyük merkezlerde öğretim 
üyesi sayısının aizaîmasımı önleyecek ve hatta bu sayımım dengeli1 biır biçimde artmasını 
sağlayacak 'tedbirlenin ataması içim geçici 8 İmci maddede yapılan bu değ'ışiklik ile 
bir seri atama ve kadroya intibak usullü getirilmiş ve mağduriyetin önlenmesi1 amaç
lanmıştır. 

(Madde değiş'Miği, 'Profesörlüğe yûkselltilidiığit halde, hâlâ Profesör sayıllmaıtrak 
gibi çelişkili durumu ortadan kaldırmaktadır. Meseleye kesim çözüm bu'lunabiıllmesi 
içim, kendi kurumunda Profesörlük kadrosu bulummadığıı içim atama ve intibakı ya
pılamayan sözkonusu elemanlara kısa sürede kadro temini öngörülmekte birlikte, bu 
işler tamamlanıncaya kadar, kazanmış olduğu Profesörlük unvanını kullammasımın 
sağlanıması da amaçlanmıştır. Bu suretle bu dermanların bugüne kadar unvan bakı
mımdan da içimde bulundukları, omur ve heves kırıcu durtftndan kurtarılarak, haket-
tikleri imkânlara kavuşturulması düşünülmüştür. Öte yandan bu durumda olan ele
manların sayısı bugün ifll'O) dolayında bulunduğundan, bunlara Profesörlük kadrosu 
tahsis edilmesinıin ıbütçe iimkâmllarını zorlaması da bahis konusu değildir. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 3. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 32) 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BASKANLIĞINA 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 8 inci Maddesine bîr Fıkra Eklen
mesine Dair Kanujn Teklifimiz Gerekçesi ile Birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederiz. 

Saygılarımızla. 29 . 12 . 1987 

Ülkü Güney 
Gümüşhane Milletvekili 

Metin Yaman Togay Gemalmaz 
Erzincan Brzuruım 

Nihat Türker Temel Gündoğdu 
Afyon İstanbul 

Muhittin Karaman 
Gümüşhane 

GENEL GEREKÇE 

Yükseköğretim Kanununun geçici 8 inci (maddesi Üniversiteler Kanunu hüküm
lerine göre doçentlik ve profesörlük unvanını almak üzere başvurmuş ve başvurusu 
kabul edilmiş olanlar ile 30 Haziran 1982 tarihime Ikaidar 1750 Sayılı ünivers'itefer Ka
nununa göre doçentlik ve profesörlük için öngörülen çalışma süresini tamamlayacak
ların başvurularının kabulü hallinde kadroya atama dışındaki iış'lemlerinin Üniversite
ler Kanununa göre 'yürütüleceğini hükme bağlamıştır. Yükseköğretim Kanunu 
4.11.1981 tarihimde yürürlüğe girmiş iken hiç bir kritere bağlı olmayan ve sadece 
30 Haziran 1982 tarihime kadar 1750 (Sayılı Üniversiteler Kanununa ©öre doçentlik 
ve profesörlük süresini ıtamaım'layan'lara ıbir hak tanıyarak bu duruma uygun olanları.!' 
doçent ve profesörlüğe atanmaları dışındaki işlemlerin 1750 Sayıü Üniversiteler Ka
nununa göre yürütülmesi, 1750 Sayılı Üniversiteler Kanununa göre profesörlüğe yük
selt ilmelerine ilişkin süreleri başlayan öğretim elamanlarını kapsam dışında bırakmış 
ve bunaktan yararlandırılmamışlardır. Maddede müktesep Ihak anlayışına ters düşen 
30 Haziran 1982 tarihin esas alınmayarak 4.11.1981 YÖK Kanunu yürürlüğe girdiği 
tarihte doçent olup da 1750 Sayılı üniversiteler Kanununa göre profesörlüğe yükseltilme
lerine ilişkin süreleri başlayanları kapsaması, hem müktesep hak açısından adaleti ve 
hem de bir haktan yararlandırılması gerekenlerin tamamının yararlandırılmasını sağ
layacaktır. Bu itibarla geçici 8 inci madde hükmüne bir fıkra eklenerek 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununa göre doçentlik unvanım kazananların 2547 Sayılı Yüksek
öğretim Kurumu Kanununun yürürlüğe girdiği 'tarihten itibaren 1750 Sayılı Üniver
siteler Kanununa göre profesörlüğe yükseltilme süresini bitirenlerinki bu tarih 
4.11.1986'dn - ©ski mevzuat hükümlerine göre; daha açık bir 'ifadeyle ve misal ver
mek gerekirse lisan timltihanlarında 1750 Say ılı Üniversiteler Kanununun 23 üncü mad
desinin (c) fıkrasındaki sınav hükmü uygulanarak, profesörlüğe yükseltilmeleri sağ
lanmakta ve maddede yerallan eşitsizlik giderifknektedâr. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 32) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Miadde 1. — Geçidi Madde 8'de 4.11.1981 tarihli Yükseköğretim Kanununun 
yürürılüğe girmesinden sonra, 30 Haziran 1982 tarihine kadar Üniversiteler Kanunu
ma göre doçent ve profesörlüğe yükseltilıme süresiini tamamlayanlar 1750 sayılı Üni
versiteler Kanununa göre doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme imkânlarından yarar
landırılmakta ve onlara müktesep hak imkânı verilmektedir. 30 Haziran 1982 tarihi 
hiçbir haklı kritere dayanmamakta ve seçilen bu tarih aynı haktan yararlandırılması 
garekenilerin bir kısmını alarak eşitsizliğe neden olmaktadır. Maddeye eklenen 'biır fık
ra lile bu eşitsizlik kaldırılmakta, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihte doçentlik unvanını kazananların tamıamı geçüci madde hükmü içerisin© 
alınarak hukuktaki halk ve nesafet kaidesi gerçekleştirilmektedir, 

Madde 2. — Bu Kanun yıayumı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ÜLKÜ GÜNEY VE 5 ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 8 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dalir Kanun Teklifi 

MADDE 1. —• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçüci 8 inci maddesine 
aşağıdaki fukra eklenmliştıir. 

«1750 sayılı Üniversiteler Kanunuma göre doçentlik unvanını kazanıp da 1986 
yılı sonuna kadar önceki mevzuatta ve profesörlük için öngörülen çalışma süresini ta
mamlayanların başvurmaları halinde kadroya atama dışındaki dışlemleri önceki mevzu
ata göre yürütülür. Bunlardan Yükseköğretim Kanununla göre profesörlük unvanı al
mak için başvurmuş olanlar yazılı olanak başvurdukları takdirde bu hükümden yarar
landırılır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tari hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 32) 
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MilK Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Milli Eğitim Komisyonu 15 . 3 . 1988 

Esas No. : 2/32, 2/1 
Karar No. : 2 

TÜRKİYE,BÜYÜK MÎLLET; MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«İstanbul Milletvekili Avni Aıkyol'un; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
Geçici 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkımda Kanun Teklifi» ile «Gümüşhane 
Miletvefciü Ülkü Güney ve 5 Arkadaşımın; 2547 sayılı ' Yükseköğretim Kanununun 
Geçici 8 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» Komisyonu-
mıuzuın 10.3.1988 ıtarihli 2 nci 'birieşimıimde, Başbakanlık ve YÖK temsilcileni i e tekılif 
sahiplerinlin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuzda tekliflerin tümü üzerinde yapılan müzakereler neticesi; 2547 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına mütedair tiki teklif bulunduğundan her ikisi 
ıbM'eştirilmliş, daha kapsamlı olması dolayısıyla da. İstanbul milletvekili Avni AlkyoT 
un teklifinin görüşmelere esas alınması Ikararlaştırıîımıştıır. 

Görüşmelerde, ülkemizin özellikle yükseköğretimdeki yetişmiş eğitimci ve öğre
tim üyesfi açığı ve bu ihtiyacı 'karşılamakta çekilen güçlükler dile getirilmiştir. Komis
yonumuz üniversitellerimizde söz konusu yetişmiş öğretim üyesi 'açığını karşılamakta 
çekilen zorluklar aşılmazken, profesörlüğü akademik kariyer olarak hak edenlerden 
gereği gibi istifade edilemediğini de vurgulamıştır. 

Yine Komisyonumuz, doçentlik hakkını 1750 sayılı Kanonun 'ilgili hükümlerine 
göre kazananların bu haklarının korunarak tercihleri doğrultusunda olmak üzere - ya
bancı dil sınavını - vererek profesörlüğe yükseltilmelerine imkân tanınmasını yerin
de bulmuştur. 

(Yukarıda açıklanan gerekçelerin doğrultusunda ve ışığında; eski mevzuat hüküm
lerine göre profesörlüğe yükseltilip, ancak kadroya atanma üşlemi gerçekleşmediğin
den, bu yükseltilmenin akademik hiç bir hak ve yetkilerine sahip olamayan öğretim 
üyelerinin psikolojik eziklik ve mağduriyetlerinin önlenmesi ie, 

Yine esikd mevzuat hükümlerine göre doçentlik unvanını kazananların 1750 veya 
2547 sayılı Kanun hükümlerine göre - yabancı dü sınavına tabi tutulmak şartı ile -
profesörlüğe yükseltilmelerini; 

Amaçlayan ve bu kapsamda hazırlanan önerge Komisyonumuzca da uygun 
bulunmuştur. 

Görüşmelere esas alınan teklifin çerçeve 1 inci maddesi ile düzenlenen Geçici 
8 inci maddesi 'bu önergenin kabul edilmesi ile yeniden düzenlenmiştir. 

Komisyonumuzca yapılan bu yeni düzenleme ie ; 2547 sayılı Kanunun Geçici 
21 inci maddesi geçersiz duruma geldiğinden; bu işleme paralel olarak 2547 sayılı 
Kanunun' Geçici 21 linçi maddesinin yürürlükten kaldırılması zorunlu bale gelmiştir. 
Bu sebeple teklif metnine «2547 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır» hükmü 2 nci madde olarak eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi , (S. Sayısı : 32) 
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Kanun Teklifinin başlığı da Komisyonca yapılan bu düzenlemeler neticesinde 
yeniden yazılmıştır. 

Teklifin yürürlük maddesi olan 2 nci mıaddesi, teklif metnine yeni madde ek-
demmesiı sebebiyle 3 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen Ikaibul edilmiştir. 

Teklifin 'yürütme maddesi olan 3 üncü maddesi de, 4 üncü madde olarak Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz ©dilmek üzere Başkanlığa saygı lile sunulur. 

Başkan 
Avni Akyol 

İstanbul 

Sözcü 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 

Kayseri 

Üye 
Baki Durmaz 

Afyon 

Üye 
Rıza Yılmaz 

Ankara 

Üye 
Cemal Şahin 

imzada bulunamadı. 
Çorum 

Üye 
M. Tahir Şaşmaz 

Elazığ 

Üye 
Temel Gündoğdu 

İstanbul 

Üye 
A. Erdem Bay azıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Adil Küçük 

Konya 

Üye 
Mustafa Nazikoğlu 

Rize 

Başkanvekili 
Kemal Karhan 

İzmir 

Kâtip 
Mehmet Şimşek 

Konya 

Üye 
Mustafa Kızıloğlu 

Afyon 

Üye 
M. Ali Doğuşlu 

Bingöl 

Üye 
M. Fuat Erçetin 

Edirne 

Üye 
Nuri Gökalp 

İstanbul 

Üye 
Türkân Akyol 

İzmir 

Üye 
Bülent Atasayan 

, Kocaeli 

Üye 
M. Bülent Çaparoğlu 

Malatya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 32) 



İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AVNİ 
AKYOL'UN TEKLİFİ 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
Geçici 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Geçici 8 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun 
yayımı tarihine kadar eski mevzuat hü
kümlerine göre Doçentlik ve Profesörlük 
unvanı almak üzere başvurmuş ve baş
vurusu kabul edilmiş olanlar ile 30 Hazi
ran 1982 tarihine kadar önceki mevzua
ta göre Doçentlik ve Profesörlük için ön
görülen çalışma süresini tamamlayacakla
rın ve başvurularının kabulü halinde, 
mensup oldukları Üniversitenin Senato
sunca Profesörlüğe yükseltilirler. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne göre Pro
fesörlüğe yükseltilip, fakat ataması yapıl
mamış olanlar bu Kanunun yayınlandığı 
günden itibaren tercih ettikleri statüye 
göre (kısmî veya tam gün) bulundukları 
yerde Profesörlük kadrosuna atanmış sa
yılırlar. 

Bu maddeye göre Profesörlüğe yük
seltilmiş olanların kadroya atama ve in
tibak işlemleri tamamlanıncaya kadar, 
kadroya bağlı olmaksızın Profesör unva
nının verdiği bütün akademik hak ve yet
kilere sahip olmak şartıyla bu unvanı ta
şırlar. 

Kendi Kanunları çıkarılıncaya kadar 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teş
kilatına bağlı Yükseköğretim Kurumla
rında görevli bulunan öğretim elemanla
rına Doçentlik ve Profesörlük unvanları
nın verilmesine kendi kurumlan yetkili
dir. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

«2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
Geçici 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Geçici 21 inci Maddesinin Yürürlük

ten Kaldırılması Hakkında Kanun 
Teklifi» 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Geçici 8 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun 
yayımı tarihine kadar, eski mevzuat hü
kümlerine göre doçentlik ve profesörlük 
unvanını almak üzere başvurmuş ve baş
vurusu kabul edilmiş olanlar ile 30 Hazi
ran 1982 tarihine kadar önceki mevzua
ta göre doçentlik ve profesörlük için ön
görülen çalışma süresini tamamlayacakla
rın başvuruları ve başvurularının kabulü 
halinde kadroya atama dışındaki işlem
leri önceki mevzuata göre yürütülür. 

Yukarıdaki hükme göre profesörlüğe 
yükseltilmiş olanlar (kısmî veya tam gün) 
kadroya bağlı olmaksızın profesör unva
nının sağladığı bütün akademik hak ve 
yetkilere sahip olmak şartı ile bulunduk
ları kadrolarda profesör unvanını taşır
lar. Bunlar ilgili birimlerdeki profesör 
kadrolarına öncelikle atanırlar. 

1750 sayılı Kanun hükümlerine göre 
doçentlik sınavını tamamlamış bulunan
ların profesörlüğe yükseltilmeleri de iste
dikleri takdirde önceki mevzuata göre yü
rütülür. 

Kendi kanunları çıkarılıncaya kadar 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teş
kilatına bağlı yükseköğretim kurumların
da doçentlik ve profesörlük unvanlarının 
verilmesinde yukarıdaki esaslar uygula
nır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 32) 
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(İstanbul Milletvekili Avni Akyol'un 
Teküfi) 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Geçici 21 inci madde
si yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Teklifin 2 nci madde
si 3 üncü madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 3 üncü mad
desi 4 üncü madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

mm^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 32) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 31) 
Gaziantep Milletvekili Mehmet Akdemir ve 8 Ar
kadaşının, 4 . 1 1 . 1 9 8 1 Tarih ve 2547 Sayılı Yük-
seköğretim Kanunu ile 17 . 11 . 1983 Tarih ve 2955 
Sayılı Güihane Askerî Tıp Akademisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu ( 2 / 7 ) 

T.B.M.M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 

Tarih : 27.1.1988 
Sayı : 11 - 88/26 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

4,11.1981 Tarih ve 2547 Saydı YiHtseköğretiım Kanunu ile 17.11.1983 Tarilı 
ve 2955 Sayılı Güihane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişildik yapılması hak
kında Kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederiz. 
Saygılarımızla, 

27 . 1 . 1988 

Dr; Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Mustafa Tasar 
Ankara 

Av. Hasan Tanrıöver 
Gaziantep 

M. Hikmet Çelebi 
Gaziantep 

Yasin Boz kur t 
Kars 

Ali Rıza Yılmaz 
İçel 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Ahmet Günebakan 
Gaziantep 

GEREKÇE 

4.11.1981 tarihinde kabul edilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda eski mev
zuat hükümlerine göre Doçentlik ve Profesörlük sınavına talbi tutulacaklar belirlenmiş 
ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği 4.11.1981 tarihline kadar eski mevzuat hükümlerine 
göre doçentlik ve profesörlük unvanını almak üzere başvurmuş ve bu başvurucu kabul 
edlilmiş olanlar ite 30.6.1982 tarihine kadar önceki mevzuat hükümlerine göre doçentlik 
ve profesörlük için öngörülen çalışıma süresini tamamlayacakların, bü başvurularının 
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kabulü hainde kadroya atama dışındaki işlemlerinin önceki mevzuat hükümlerine göre 
yürütüleceği belirlenmiştir. 

Böylece Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girdiği 1981 senösinden çok önce
leri yüksek öğrenimlerini bitirerek birer meslek edinmiş ve Akademik kariyer yapmaya 
yönelmiş bu kişilerin müktesep haklan korunmaya çalışılmıştır. Ancak, YöKtin geçici 
21 nci maddesi ile; eski mevzuat 'hükümlerine göre doçent ölmüş kişilerin profesörlüğe 
yükselebilmeleri için YÖK'ün doçentler için öngördüğü merkezî sistemle yapılan ya
bancı dil sınavlarını başarmaları zorunluluğu getirilmiş ve kazanılmış hak ellerinden 
alınmıştır. 

Keza; 17.11J19/83 tarihinde kabul edilen 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Kanununada YÖK'e paralellik sağlamak bakımımdan aynı hükümler konulmuş ve eski 
mevzuat hükümlerine göre doçent olmuş bu kişilerin müktesep hakları korunmaya ça
lışılırken, 'bir taraftanda bu hakları ellerinden alınmış ve gece gündüz demeden insanlık 
için çalışan akademik kariyer sahibi bu cefakâr kişiler bariz bir şekilde mağdur edilmiş
lerdir. 

Bu haksızlığa son vermek ve bu kişilerin mağduriyetlerini önlemek amacıyla her 
iki kanunda değişiklik yapılması zorunluluğu açıktır. Çünkü bu kişiler, eski mevzuat 
hükümlerine yani 1750 sayılı yasa ve bu yasaya göre çıkarılmış olan .Üniversite Do
çentlik sınav yönetmeliğine göre yabancı dil, tez, kolokyum ve deneme dersi safhaların
dan oluşan doçentlik sınavına tabi mtulmuşlardır. 

Bundan anlaşılacağı üzere, bu kişiler elskİ mevzuat hükümlerine göre de bir ya
bancı dil sınavına tabi tutulmuşlardır. YÖK ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanu
nunda, eski mevzuat hükümlerine göre doçent olan kişilerin profesörlüğe yükselebil
melerinde bu kanunların doçentler için öngörmüş olduğu merkezî sistemle yabancı dil 
sınavına girmeleri zorunluluğunun getirilmesi, bu kişilerin tekrar başladığı yere dön
mesi gibi hukuka aykırı bir durum yaratmaktadır. 

.2547 Sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesine ve 2955 sayilı G.A.T.A. Kanununun 
geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, eski mevzuat hükümlerine tabi olanlar 
eski mevzuat hükümlerine göre doçent olmaktadır, şu halde profesörlüğe yükselmede 
de eski mevzuat hükümlerinin uygulanması en doğal olanı ve adaletlisidir. 

Bu amaçla hazırlanan Kanun teklifimiz, eski mevzuat hükümlerine göre doçent 
olanlara yine eski mevzuat hükümlerine göre profesör olabilme imkânını sağlamak
tadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İS. Sayısı : 31) 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 15.3. 1988 

Esas No. : 2/7 
Karar No. : 3 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«Gaziantep Milletvekili Mehmet Akdemir ve 8 Arkadaşının; 4.11.1981 Tarih ve 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İle 17.11.1983 Tarih ve 2955 Sayılı Güfıane Askerî 
Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi» Komisyo
numuzun 10.3.1988 tarihli 2 nci birleşiminde, Başbakanlık, Millî Savunma Bakanlığı 
ve YÖK temsilcisi ile teklif sahibinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Teklif esas itibariyle; gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, 2955 Sayılı Gülhane As
kerî Tıp Alkademfei Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar eski mevzuat hükümle
rine göre doçentlik unvanını almak üzere başvurmuş ve başvurusu kabul edilmiş bulu
nanlarla, 30 Kasım 1984 tarihine kadar doçent olanlara adı geçen kanun hükümlerine 
göre profesörlüğe yükseltilmede eski mevzuat hükümlerinin uygulanacağını amaçla
maktadır. 

Komisyonumuzca, aynı birleşimde, 2547 Sayılı Kanunla ilgili görüşmede aldığı 
karar ile adı geçen Kanunun Geçici 21 inci maddesinin yürürlükten kaldırılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Komisyonumuz bu karar doğrultusunda, gündeminde olan 2955 Sayılı Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanununun 5 inci maddesinde yapılması düşünülen değişiklik 
teklifini uygun bularak benimsemiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi kömteyonumuzca da uygun bulunarak kabul edilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi; komisyonumuzca daha önce alınan karar neticesinde; mü
kerrerliği önlemek için 2 nci maddeye gerek görülmediğinden, teklif metninden çıka
rılmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan bu düzenlemeden dolayı, Kanun Teklifinin başlığıda, 
kapsamına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Teklifin yürürlük maddesi olan 3 üncü maddesi 2 nci madde olarak komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 31) 



Teklifin yürütme malddetsi olan 4 üncü maddesi yapılan düzenleme dolayısıyla 3 ün
cü madde olarak komisyonumuzca aynen kabul ©dilmişltir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkam 
Avni Akyol 

istanbul 

Sözcü 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 

Kayseri 

Üye 
Baki Durmaz 

Afyon 

Üye 
Rıza Yılmaz 

Arifcara 

Üye' 
Cemal Şahın 

Çorum 
imzada bulunamadı. 

Üye 
M. T ahir Şaşmaz 

Eîazığ 

Üye 
Temel Gündoğdu 

Isltanbul 

Üye 
A. Erdem Bay azı t 
Kahramanmaraş 

Üye 
Adil Küçük 

Konya 

1 

Üye 
Mustafa Nazikoğlu 

Rize 

Başkıanvekili 
Kemal Karhan 

İzmir 

Kâtip 
Mehmet Şimşek 

Konya 

Üye 
Mustafa Kızıloğlu 

Afyon 

Üye 
M. Ali Doğuştu 

Bingöl 

Üye 
M. Fuat Erçetin 

Edirne 

Üye 
Nuri Gökalp 

İstanbul 

Üye 
Türkân Akyol 

İzmir 

Üye 
Bülent Atasayan 

Kocaeli 

Üye 
M. Bülent Çaparoğlu 

Malatya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 31) 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ 
MEHMET AKDEMİR VE 8 
ARKADAŞININ TEKLİFİ 

4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yüksek
öğretim Kanunu ile 17.11.1983 Tarih ve 
2955 Sayılı Güllüme Askerî Tıp Akan 
demişi Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2955 -sayılı Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kamununum geçici 
5 imci ımaddesimıim. 2 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değistiırtitoistir. 

«Yukarıdakd fıkra hükümlerime göre 
doçent olanların, profesörlüğe yükselme-
lerimde de eski' ımıevzuıaıt hükümleri uygu-
lanıır.» 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanununun geçici 21 inci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu Kamum yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümleri
ni Bakanlaır Kurulu yürütür. 

MlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTlĞl METlN 

17.11.1983 Tarih ve 2955 Saydı Gttmane 
Askeri Tıp Akademisi Kanununun Geçici 
5 inci Maddesinin 2 nd Fıkrasının De* 

ğiştiıihnesuıe Dair Kanun Teklifi 

MADDE î. — TekÜfiaı l imci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edlil-
rniştir. 

MADDE 2. — Teklifjm 3 üncü mad
desi 2 inci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Teklifim 4 üncü mad
desi 3 üncü madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 31) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 24) 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa Bir Ek Madde 
İlave Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 

Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları 
(1 /401) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 23.2.1988 
Genel Müdürlüğü 

Sayı ı K.K. Gn. Md. 07/101-2148/01732 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 23.2.1988 tarihinde kararlaştırılan «1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» 
ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğim' arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bu Kanun Tasarısında, 1402 sayılı Kanuna (9) numara altında bir ek madde ilave 
edilmesi öngörülmektedir. 

Bu ek maddede, sıkıyönetimin askerî cezaevinin bulunduğu yerde kaldırıldığı tarih 
mebde olarak ele alınmakta ve bu tarihten itibaren sıkıyönetim askerî mahkemelerince 
tutuklanarak askerî cezaevlerine alınan kişilerin, Adalet Bakanlığı ile Millî Savunma 
Bakanlığı arasında mutabakat temin edilmesi halinde sivil cezaevlerine nakledilmeleri 
imkânı sağlanmaktadır. Maddede ayrıca, sivil cezaevlerine nakledilen bu kişilerin sivil 
tutukevlerinde uygulanan infaz rejimine tabi olacakları belirtilmek suretiyle bunlar 
hakkında gözetim, denetim, iaşe ve infaz bakımından sivil tutuklular için geçerli olan 
sistemin tatbik edileceği hususuna sarahat getirilmektedir. 

353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 10/F 
maddesinde; askerî yargı organlarınca tutuklanmış veya hapsedilmiş veya askerî ma
kamlarca muhafaza altına alınmış veya gözaltı edilmiş kişilerin askerî kişi olarak kabul 
edildikleri hükme bağlanmıştır. 

Bu hükme göre sıkıyönetim mahkemelerince tutuklanarak askerî cezaevlerine alınan 
kişiler bu cezaevlerinde kaldıkları sürece asker kişi olarak mütalaa editodktedlirl'er. 
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Öte yandan bu kişiler, haklarındaki dayanın sonuçlanması ve verilen hükmün ke
sinleşmesine kadar askerî cezaevlerinde muhafaza olunmakta, mahkûmiyet hükmünün 
kesinleşmesi halinde sivil cezaevlerine nakledilmektedirler. 

Diğer taraftan 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 23 üncü maddesinde; sıkıyö
netim sona ermiş olsa (bile sıkıyönetim askerî mahkemelerinde açılmış olan davaların 
o sıkıyönetim mahkemesince sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştr. 

Kanun Tasarsr, 
— Meri mevzuat çerçevesinde sıkıyönetimin sona ermesinden sonra, askerî mahke-

mıeler'de sivil, şahıslar hakkında dava açılmadığı ve askerî cezaevlerine bu tarihten itiba
ren sivil tutuklu alınmadığı, 

— Askerî cezaevlerinde bulunup da haklarındaki mahkûmiyet hükümleri kesinle
şenlerin sivil cezaevlerine nakledilmeleri sebebiyle, askerî cezaevlerindeki sivil kişi 
adedinin günden güne azaldığı, 

— Askerî cezaevlerinin, asker kişiler tarafından işlenen suç failleri için kullanıl
masının esas olduğu, 

— Sıkıyönetimin sona erdiği tarihten itibaren askerî cezaevlerinin en kısa sürede 
esas fonksiyonlarına kavuşturulmasının uygun olacağı, 

Görüşleriyle hazırlanmıştır. 
Diğer taraftan, sıkıyönetimin kaldırılmasından önce sıkıyönetim askerî mahkeme

lerince tutuklanarak askerî cezaevlerine alınan kişiler hakkında da bu Kanun hüküm
lerinin uygulanacağı hususu hüküm altına alınmak suretiyle bu kişilerin durumu açık
lığa kavuşturulmuşıtur. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 3.3,1988 

Esas No. : 1/401 
Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı, Komisyonumuzun 2.3.1988 tarihli 2 nci Birleşiminde ilgili Adalet ve 
Millî Savunma Bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakerelerden sonra maddelerin tetkikine ge
çilmesi kararlaştırıldı. 

Tasarının 1 inci maddesiyle 1402 sayılı Kanuna Ek 9 uncu madde ilave edilmesi 
öngörülmektedir. Bu madde ile sıkıyönetimin kaldırılması durumunda askerî mah
kemelerce tutuklanarak askerî cezaevlerine alınan kişilerin Adalet Bakanlığı lile Millî 
Savunma Bakanlığı arasında varılacak mutabakat neticesi sivil tutukevlerine nakle
dilmeleri İmkânı getirilmektedir. Tasarı metnindeki (iki bakanlık arasında mutabakat) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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şartı ile cümlenin sonundaki (devredilebilirler) ihtiyariliği Komisyonda tartışmalara 
yol açmıştır. Sadece bir redaksiyon konusu addedilen bu müphemıiyet, cümle sonunun 
(devredilirler) şeklinde bağlanması ile düzeltilmiştir. Komisyon görüşü; metinde bir 
(mutabakat) şartı var iken, hu mutabakatın olamadığı zamanlarda devredilme işlemi
nin haliyle tahakkuk edemeyeceği manasını da içerdiğinden, cümle sonunda ikinci de
fa (ihtiyarilik) ifadesine gerek olamayacağı ve böylece kanun üslübundaki (emredili-
cilik) ilkesinin zedelenmeyeceği merkezinde birleşmiştir. Bu görüşe Adalet ve Millî 
Savunma 'Bakanlıkları temsilcileri de katılmışlardır, 

Bu Kanuna bağlı olarak getirilen Geçici Madde kanun tekniğine uygun olarak 
yeniden düzenlenmiş ve 1 inci madde yapılan bu değişikliklerle Komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 nci ve 3 üncü maddeler uygun 
görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmüştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere işbu raporumuz 
Yüksek Başkanlığa saygı.ile sunulur. 

'Başkan 
Recep O.* Ergun 

Kayseri 

Sözcü 
Burhan Cahit Gündüz 

îzimür 

Üyıe 
Kâzım Ulusoy 

Amasya 

Üye 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydım 
Devir işletmtade isüıre İooınlnradtğı için karşı 

görüşüm Saküıldır. 

Üye 
hmail Dayı 

Balıkesir 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramamuamş 

BaışIkanVekilli 
Gürbüz Yılmaz 

Ordu 

Kâtöp 
Mehmet Gürbüz Sakranlı 

Mafnfflsıa 

Üye . 
Rıfat Diker 

Ankara 

'Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

içel 

Üye 
Ramiz Sevinç 

İzmir 

Üye 
Hasan Zengin 

Manisa 
Oevİır iJşteıİMilde süre konmadığı için 

karşıyım. 

Üy© 
Hasan Pertev Aşçtoğlu 

ZonguUdak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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Atialet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/401 
Karar No.-: 10 

10 . 3 . 1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununıa Bir Ek Mıadde İlave Edilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı Adalet Bakıanı Sayın Mıahmut Oltan Sungurlu'nun, Adalet ve MıiMî Savunma 
Bakanlıkları temsilcilerinin de ıkatıılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, 
gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve tasarı Milî Savun
ma Komlisyonundan galen şekli 'ile aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Balkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Sözcü 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya 

Üye 
Leditı Barlas 

Adana 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 
Muhalifim. Muhalefet şerhim ekilidir, 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
Muhalifim. Muhalefet şerhim efclıiıdkv 

Üye 
Murat Basesgioğlu 

Kastamonu 

Üye 
Eyüp Cenap Gülpmar 

Şanlıurfa 

Başkanvekıili 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Kâtip 
Gökhan Maras 

Kırşehir 

Üye 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 
Muhalifim. Muhalefet şerhim eklidir, 

Üye 
Hasan Namal 

Antalya 
Muhalifim. Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri 

Üye 
Ahmet Ersin 

İzmir 
Muhalifim. Muhalefet şerhim eklidir, 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
Muhalifim. Muhalefet şerhim ekidir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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MUHALEFET ŞERHÎ 

Sıkıyönetim Kanununa ek 9 uncu madde ilavesiyle ilgili tasarıda, 
(Adalet Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı arasında varılacak mutabakat) 

hususunda gerekli açıklama olmadığından, bu hususta ek maddeye muhalifiz. 
Saygılarımızla. 

Hasan Namal Abdullah Ulut ürk 
Antalya Afyon 

MUHALEFET ŞERHÎ 

Komisyonda görüşülmüş olan, 1402 sayılı Yasaya Ek 9 uncu madde eklenme
sine ilişkin tasarıdaki «.... Adalet Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı arasında 
varılacak mutabakat üzerine....» ibaresini yasa yapma tekniğine ve yasaya r»ir madde 
eklenmesinin temel esprisine aykırı buluyoruz. Maddenin bu ibare kaldırılarak ka
bulünü öneriyoruz. 

9 . 3 . 1988 

A. Haydar Erdoğan Kâmil Ateşoğulları 
İstanbul Ankara 

Güneş Gürseler Ahmet Ersin 
Tekirdağ izmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1402 Saydı Sıkıyönetim Kanununa Bir Ek Madde İlâve Edilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa aşağıdaki Ek 9 uncu madde 
ilave edilmiştir. 

«EK MADDE 9. — Sıkıyönetimin kaldırılması durumunda, sıkıyönetim askerî 
mahkemölerince tutuklanarak askerî cezaevlerine alınan kişiler, Adalet Bakanlığı ile 
Millî Savunma Bakanlığı arasında varılacak mutabakat üzerine, sivil tutukevlerine 
devredilebilirler. Bu kişiler hakkında sivil tutukevlerinde uygulanan infaz rejimi tatbik 
olunur.» 

GEÇİCİ MADDE — Sıkıyönetimin kaldırılmasından önce sıkıyönetim askerî 
mahkemelenince tutuklanarak askerî cezaevlerine alınan kişiler hakkında da bu Kanun 
hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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MtLO SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa Bir 
Ek Madde İlave Edilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunun» Bir 
Ek Madde İlave Edilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

IMADDE 1. — 1402 sayılt Sıkıyönetim 
Kanununa aşağıdaki Eik 9 uncu madde 
ilave edilmiştir. 

«dEK MADDE 9. — Sıkıyönetimin 
ikaldiınllması durumunda, sıkıyönetim as
kerî mahkemelerince tutuklanarak askerî 
cezaevllerine alınan kişiler, Adalet Bakan-
îığı İle Milî Savunma IBakamlığı arasında 
varıiiacak mutabakat üzerine, sivil tutuk
evlerine devjıedlirter. Bu kişiler hakkın
da sivil tutukevlerinde uygullanan infaz 
rejimi tatbik olunur.» 

GEÇİCİ MADDE — (Bu Kanunun 
yayımı tarihinden önce sıkıyönetim as
kerî mahkemelerince tutuklanarak aske
rî cezaevlerine alınan kişiler hakkında da 
bu Kanun hükümlleri uygulanır. 

IMADDE '2. — Tasarınım' 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabuılı edil
miştir 4 

MADDE 1. — Mi'M Savunma Ko
misyonunun kabul ettiği metnin 1 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kıabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Mililî Savunma 
Komisyonunun kabul ettiği metnin Ge
çici Maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
23 , 2 . 1988 

Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı 
Veysel Atasoy 

Devlet Bakanı 
Yusuf B. Özal 

Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar 

Devlet Bakanı 
Nihat Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
Ercan Vuralhan 

Dışişleri Bakanı V. 
Ekrem Pakdemirli 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Hasan Celâl Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Bülent Akarcalı 

Tarım Orman ve (Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Şükrü Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. Tınaz Titiz 

Turgut özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
/. Kaya Erdem 

Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 
Ali Bozer 

Devlet Bakanı 
Adnan Kahveci 

Devlet Bakanı V. 
Nihat Kitapçı 

Adalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

içişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve îsfcân Bakanı 
/. Safa Giray 

Ulaştırma Bakanı 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 



(Millî Savunma Komisyonunun) (Adalet Komisyonunun Kabul 
Kabul Ettiği Metin) Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynıem kabull edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarınım 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen Ikabuıl edi-

. mistir. • ' ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 24) 




