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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz ve 130 Arkadaşının, Seçimlerle tlgiü Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve 19 uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler 
Hakkında Kanun Teklifini görüşmek için olağanüstü toplantı çağrı önergesi (4/310) ile, 

TBMM Başkanlığının, olağanüstü toplantıya çağrı tezkeresi, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Olağanüstü toplantı konusu olan, Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılman 
ve 19 uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Tek
lifi ve Anayasa Komisyonu Raporunun görüşmelerine 48 saat geçmeden başlanmasına ve bu 
maksatla Genel Kurulun 24 Ağustos 1991 Cumartesi günü saat 15.00'te toplanmasına; görüş
melerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına; gerektiğinde, saat 24.00'ten sonra ve 
25.8.1991 Pazar, 26.8.1991 Pazartesi günlerinde de çalışmalara devam olunmasına ilişkin Da
nışma Kurulu önerisi kabul edildi* 

Belçika'ya gidecek olan : 
Millî Savunma Bakanı Hüseyin Barlas Doğu'nun dönüşüne kadar Millî Savunma Bakan

lığına, Dışişleri Bakanı İsmail Safa Giray'ın, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli'nin dönüşüne kadar Devlet Ba

kanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Fahrettin Kurt'un, 
Dışişleri Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Baka

nı M. Vehbi Dinçerler'in, 
" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan; 

Devlet Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ersin 
Koçak'm, 

Dışişleri Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Millî Savun
ma Bakanı Hüseyin Barlas Doğu'nun, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna; 
Yeni teşkil edilen : 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Çankırı Milletvekili İlker Tuncay'ın, 
Çevre Bakanlığına Konya Milletvekili Ali Talip özdemir'in; 
Atandığına; 
Orman Bakanlığıma Tarım ve Köyişleri Bakanı İlker Tuncay'ın vekillik etmesinin uygun 

görüldüğüne; 
İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 
Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundan 

çekildiğine ilişkin önergesi, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Balıkesir Milletvekili Mustafa Ço-
rapçıoğlu ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, son aylarda olağanüstü hal bölgesinde ve 
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İstanbul'da meydana gelen olaylar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/46) 
okundu; Önergenin gündemde yerini alacağı, öngörüşmesinin, sırasında, yapılacağı açıklandı. 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik 'Vapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/809) geri verilmesine ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi okundu; Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan tasarının geri verildiği bildirildi. 

Alman karar gereğince, Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik "kapılması ve 19 uncu 
Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Teklifini gö
rüşmek için, 24 Ağustos 1991 Cumartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.19'da 
son verildi. 

Başkan 
İsmet Kaya Erdem 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sartgül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

24 . 8 . 1991 Cumartesi 
Tasan 

1. — Bartın ilinin Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı (1/840) (İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.8.1991) 

Rapor 
1. — Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz ve 15 Arkadaşının, Seçimlerle İlgili Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılması ve 19 uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hü
kümler Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/586) (S. Sayısı: 581) (Da* 
ğptma tarihi : 24.8.1991) (GÜNDEME) 

Kâtip Üye 
Balıkesir 

Ali Sami Akkas 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : AH Sami Akkaş (Balıkesir), Mustafa Sangül (İstanbul) 

————— • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 133 üncü Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

III. — SEÇİMLER 
1. — Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 
a) Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 

, BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliklere, Anavatan Partisi Gru
bunca, Amasya Milletvekili Sayın tsmet özarslan, Erzurum Milletvekili Sayın Togay Gemal-
maz, İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder, Konya Milletvekili Sayın Saffet Sert ve Sivas 
Milletvekili Sayın Mahmut Karubulut aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
b) içişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN — içişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, Anavatan Partisi Grubunca, 

İstanbul Milletvekili Sayın Ömer Ferruh tlter aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge

çiyoruz. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz ve 15 Arkadaşının, Seçimlerle ilgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve 19 uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/586) (S, Sayısı : 581) (1) 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde alınan karar gereğince, S81 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtı
lan ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında 
yer alan, Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve 15 Arkadaşının, Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve 19 uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler 
Hakkında Kanun Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Komisyon ra

porunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilme
miştir. 

(1) 581 S. Sayûı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Teklifin tümü üzerindeki müzakerelere geçmeden önce birhususu dikkatinize arz ediyo
rum : Komisyon raporunda, Sayın Faik Tarımaoğlu ile ilgili olarak, "muhalefet şerhim eklidir" 
diye geçmiştir; haddi zatında bu bir baskı hatasıdır; düzeltiyoruz. 

Teklifin tümü üzerinde grupları adına söz isteyenleri arz ediyorum: Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına Sayın Hasan Fehmi Güneş, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın "Vaşar Topçu, 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Alpaslan Pehlivanlı. 

Şahısları adına da Sayın Kemal Anadol, Sayın Mahmut Alınak, Sayın Kâmil Ateşoğulla-
n, Sayın Reşit Ülker, Sayın Fehmi Işıklar söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Güneş. 
SHP GRUBU ADINA HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; 18 inci Dönemin son toplantılarını yapıyoruz; erken seçim kararı almak üzere top
lanmış bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti,erken seçim talebini uzun süredir dile 
getirmektedir. Dilerdik ki, bu erken seçim kararı daha önce alınabilsin; erken seçim ihtiyacı 
halkımızın erken seçim arzusu gündeme geldiği sıralarda bu karar alınabilsin. 

BAŞKAN — Sayın hatip, müsaade buyurur musunuz... 
Sayın arkadaşlar, lütfen... Milletvekili gibi oturalım lütfen. (SHP sıralarından alkışlar) Lüt

fen... Lütfen efendim... Rica ediyorum. Efendim, alkışlayanlara da söylüyorum, orada da var. 
Rica ediyorum... 

Devam edin efendim. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) —• Bu karar alınabilsin ve ülkemiz, erken seçime gi-

dememekten dolayı içine düştüğü sıkıntılarla karşılaşmasın. Bunlar geride kaldı. Memnuni
yetle görüyoruz ki, iktidar Partisi de erken seçime gitme kararına varmıştır. 

Değerli milletvekilleri,seçimler,ulusal beklentilerin, ulusal istemlerin, tüm siyasal örgütle
rin parlamentoya yansıması içindir. Bu nedenle, seçim yasaları, anayasalar kadar önemlidir. 
Seçim yasalarının kalıcı olması, sürekli olması, eşitliği sağlayıcı olması gerekmektedir. Her se
çim için ayrı bir yasa yapmak, hem hukuk mantığına hem de seçim yasalarının taşıması gere
ken niteliklere terstir. Parlamentoya tüm siyasî eğilimlerin ve halkın beklentisinin, ulusal irade
nin yansıması için, parlamentonun, elbirliğiyle, uzlaşarak seçim yasaları çıkarması gerekir. Par
lamentodaki çoğunluklar, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan, ana unsurları olan siyasî 
partilerin, parlamentoya, toplumdaki oranlarında yansımasını sağlayacak seçim yasaları yap
malıdır, bu eşitliği sağlayacak seçim yasaları yapmalıdır; ama çoğunluğu oluşturan siyasî par
tiler, ulusal beklentileri ve ulusal, siyasal örgütlenmeleri değil de sadece kendisini kurtaracak 
seçim yasalarına yönelirse, bu, çoğunluğun haksız biçimde kullanılması demektir. Seçim yasa
ları, belirli, sürekli, genel ve eşit olmalıdır. Seçimlere çok kısa bir süre kalmışken yapılacak 
seçim yasaları, belirliliği, sürekliliği ortadan kaldırdığı gibi, eşitliği de ortadan kaldırır. Ne ya
zık ki, şimdi böyle bir yasa ile karşı karşıyayız. 

Kuşkusuz, bununla ilk kez karşılaşmıyoruz; Anavatan İktidarı, her seçime giderken, ken
disine göre bir seçim yasası yapmak alışkanlığından kurtulamamıştır. Anavatan çoğunluğu
nun yapmak istediği, ulusal iradçnin, Meclise, doğru, adaletli, demokratik yansımasını sağla
mak değil, kendi o günkü durumuna, kendi enine.boyuna göre bir kılıf hazırlamaktır. Bu, doğru 
değildir, bu adaletli değildir. Nitekim, 1987 seçimlerine yine böyle bir yasa yapılarak gidildi; 
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alelacele, âdeta düdüklü tencerede yapılan bir yasayla gidildi ve çok adaletsiz bir yansıma oldu 
Parlamentoya. O adaletsiz yansımanın sonucudur ki değerli milletvekilleri, geçtiğimiz dört yıl, 
hem bu Meclisin meşruiyeti hem bu Hükümetin meşruiyeti tartışıldı. (SHP sıralarından alkışlar), 

Yeniden oluşacak olan Meclisin meşruiyetini tartıştırmamak için, Hükümetin meşruiyeti- ' 
ni tartıştırmamak için, adaletli ve toplumsal iradeyi yansıtmaya yarayacak bir seçim sistemi 
oluşturmak, getirmek, yasalaştırmak zorundayız. 

1987'deki adaletsiz yasayla şöyle bir oluşum karşımıza çıkmıştı: Oyların yüzde 36,31'ini 
alan Anavatan Partisi, milletvekilliklerinin yüzde 64,90'ını alarak, oyların yüzde 24,74'ünü alan 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti, milletvekilliklerinin yüzde 22'sini alarak, oyların yüzde 19,14'ünü 
alan Doğru Yol Partisi ise, ancak yüzde 13,10 oranında milletvekilliği alarak temsil edilebilmiş
ti, diğer partiler hiç temsil edilememişti. Yeniden, böyle adaletsizliğe yol açacak bir seçim ya
sası düzenlemesiyle karşı karşıyayız. 

İşin daha vahim olanı, getirilen düzenleme, sadece 19 uncu Dönem seçimlerine ilişkindir. 
Böyle bir yasa olamaz!.. Seçim yasaları kalıcı olmalı, sürekli olmalı, belirli olmadı, genel olma
lı. öğreti bunu böyle söyler, bu bir bilimdir; ama, her seçim için ayrı bir yasa getirmek, önce 
bilimi inkâr etmektir, hukuka karşı çıkmaktır, hukuk devleti ilkelerine ters düşmektir. 

Değerli milletvekilleri, biz, daha önceki seçim yasasının adaletsiz ve antidemokratik ol
duğunu söyleyegddik. istiyoruz ve diliyoruz ki, önümüzde yapacağımız seçimlerde, daha de
mokratik ve daha adil bir seçim sistemi oluşturabilelim ve onunla seçimlere gidelim. Halbuki, 
görüyoruz ki, şimdi görüşmeye başlayacağımız yasa önerisinde, itirazlarımız aynen devam et
mektedir; barajlar, yüksek barajlar, ulusal iradenin yansımasını engelleyen barajlar korunmak
tadır; genel baraj da, çevre barajı da. Gerçi, çevre barajında belli bir düzenleme yapılmıştır; 
ama, bunun yeterli bir iyileştirme olduğunu söyleyemeyiz. 

Yeni yasa teklifi, ayrıca, yeni adaletsizlikler de getirmektedir, örneğin, süre açısından çok 
adaletsiz bir tarihi önermektedir. Değerli milletvekilleri, seçimlere giderken, siyasî partiler, top
lumun oy verme kararına yardımcı olacak çalışmalar yapmak durumundadırlar. Buna, propa
ganda çalışmaları diyoruz. Süreyi kısalttığınız zaman propaganda çalışmaları kısalır; ama, ki
min için?.. Muhalefet için kısalır. İktidar partisi, hükümetle özdeşleştiği için, bu imkânları da
ima kullanmak durumundadır, haksız biçimde kullanmak durumundadır, öyleyse, sürenin kı
saltılması, propaganda çalışmaları açısından adaletsizlik getirmektedir. 

Bir adaletsizliği de seçim yasakları açısından getirmektedir. Çünkü, seçim yasakları süresi 
de böylece kısalmaktadır, Seçim yasaklan, iktidarın, hükümetin, hükümet olanaklarını seçim
de kullanmamasını sağlamak içindir. Süreyi kısalttığınızda, seçim yasakları süresi de daha da
ralır ve iktidar olanaklarını seçim çıkan için daha uzun süre kullanmaya imkân bulunur. 

Getirilen öneri ile, oy kullanmayanlara uygulanacak olan para cezasının miktarı da artı
rılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, oy kullanmak önemli bir haktır; ama, hiçbir hak yoktur ki, "onu 
kullanacaksın" diye ceza tehdidi konabilsin... Ceza tehdidiyle kullanılan bir hakka, hak den
mez. Aynca, cezayı artırarak tehdidi büyütmek, seçmene haksızlıktır. Oyunu kullanmayan seç
men de, ayrıca bir siyasî tercih yapıyor demektir, o da bir tepki ifade ediyor demektir. Onu 
seçim sandığına götürmek, cezayla, korkutarak, yıldırarak olmaz. Onu demokrasinin erdem-
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lerine inandırarak, demokraside tek gücün kendisi olduğu kanaatini ona yerleştirerek, oyunun 
bir şey ifade ettiğini ona anlatarak olur. Bu demokrasidir, demokratik gelişmedir. 

Yasaya, "fiilî ve hukukî bir mazereti olmaksızın oy kullanmayan" diye ifade konmuş. Zor
landığınız husus şudur : Oyunu kullanmayacak vatandaş ve onu, fiilî ve hukukî bir mazeret 
uydurmaya mahkûm edeceksiniz... Bu, samimî bir olay değildir. Onu, zorlamaktır, onu bir 
ölçüde -özür dileyerek söylüyorum- yalana zorlamaktır. Bunu yapmamalıyız, bu doğru değil
din Kaldı ki, şimdiye kadar hangi seçimde oy kullanmayanlara verilen cezalar tahsil edildi? 
Devlet, ya bir şey dememeli ya dediğini yapmalıdır. "Ceza koyuyorum" diyorsunuz, cezayı 
artırıyorsunuz, oysa, tahsil ettiğiniz tek kuruş yoktur... Yapamayacağınız, uygulayamayacağı
nız cezayı niye Koyuyorsunuz? Gözdağı vermekse, bu, Türk halkına adaletsizliktir, Türk seç
menine haksızlıktır, ona iftiradır. (SHP sıralarından alkışlar) 

önümüze gelen sistemde bir tercih düzenlemesi var. Çok iyi düşünmeliyiz. Getirdiğiniz 
tercih sistemi adaletsiz bir sistemdir. Bir kere, mevcut yasada da tercih sistemi var. Mevcut ya
sa, ilk yapılırken tercih uygulaması, "o bölgeden çıkacak milletvekili sayısı kadar tercih 
kullanılır" şeklinde idi. Hangi hesabınız tutmadı, bilmiyorum; ama, sonra, bu, işinize gelme
di, "en az yarısı kadar" diyerek yarıya indirdiniz; yasa öyle. 

Şimdi, sadece bu dönem için "tek tercih kullanılır" diyorsunuz. Daha öncekiler niye yan
lıştı? Daha öncekiler yanlıştı da niye yasalaştırdımz? Bu dönemin ondan farkı nedir? Siz, ada
letli bir seçimin, adaletli bir tercihin peşinde değilsiniz; size uygun gelecek bir formülün peşin
desiniz, bir kılıf arıyorsunuz belli sıkıntılara. Bu doğru değildir. Tercihli sistem, demokrasi açı
sından kuşkusuz savunulabilir; ama, bize uygunluğu açısından iyi tartışmalıyız. Kaldı ki, ge
tirdiğiniz tercih sistemi, tercih sistemlerinin en kötüsüdür, en adaletsizidir, eşitliği en yok edici 
olanıdır. 

Değerli arkadaşlarım, seçmenlere "bir adaya tercih kullanabilirsin" diyerek tercih hakkı 
veriyoruz. Bu durumda, 2 milletvekili çıkaran bölgedeki seçmen 1 adayı tercih edebilecektir 
ve tercih şansının oranı yüzde SO'dir. 6 milletvekili çıkaracak bölgedeki seçmene de, "Bir ada
ya tercih kullanabilirsin" diyorsunuz. Yüzde kaç? Yüzde 10 küsur. Bu, seçmen arasında bir 
eşitsizlik değil mi? Birinci konu budur. 

İkincisi, gümrük kapılarında oy kullanan yurt dışındaki seçmenlerimiz var. Yurt dışında
ki seçmenlerimize "sana tercih hakkı tanımıyorum, sen hiç tercih kullanmayacaksın" derken, 
sebebini de söylememiz gerekmez mi? Niye bunun sebebini söylemiyoruz."Eğer ben seçmen 
isem, ben Türk vatandaşı isem, Türk seçmeni isem, neden benim elimden bu hakkı alıyorsun" 
dediği zaman ne cevap vereceğiz? Neden ona yarım oy hakkı veriyorsunuz, onun oy hakkı niye 
kısıtlı, niye yarım, niye çeyrektir? Bunun cevabım da vermek zorunda değil miyiz? "Sen yurt 
dışında yaşıyorsun, bu kadarı Heyetin, bu bile fazla" mı diyeceğiz ona? Bu eşitsizliklere hiçbi
rimiz göz yumamayız, yummamak durumundayız. Bu eşitsizliği giderecek düzenlemeleri yap
malıyız. Bu eşitsizliği gidermek için elimizdeki bütün imkânları kullanacağımızı bilginize su
nuyorum. 

Kaldı ki, teklifi hazırlayan değerli arkadaşlarım, tercihin ne kadar zor kullanılacağını bil
diği için, bir tereddüt, bir seçenek içindeydiler; fotoğraflı mı olsun fotoğrafsız mı olsun diye. 
Çünkü, teklifi hazırlayan arkadaşlarımız da biliyorlar ki, o adayların isimlerini okuma şansı
na sahip olan seçmen sayımız hâlâ sınırlıdır. Fotoğraf konulunca seçmen bakar ve tanır diye 

— 69 — 



T.B.M.M. B : 133 24 . 8 . 1991 0 : 1 

düşünüldü, herhalde zaman açısından bunun da mümkün olmadığı görüldüğü için bundan 
da vazgeçildi. Bunu seçmene nasıl anlatacağız? 

Ayrıca, bu öneri, adaletsizliklerinin yanı sıra, demokrasiyi de gerçekleştirmiyor, demok
ratik bir seçim sistemi kişiliği de vermiyor. Şunları söylemek istiyorum : 2820 sayılı Ibsanın 
36 na maddesi ile 298" sayılı Yasanın 14 üncü maddesi, seçimlere girebilecek siyasal partilere 
sınırlar getirmiştir. Henüz o koşulları gerçekleştirememiş; ama, zamanında bir seçim olsaydı 
gerçekleştirme şansına sahip olabilecek olan siyasal partiler, bu düzenleme ile seçimlere gire
meyeceklerdir. Bu, doğru değildir. Getirdiğimiz bir erken seçim ise, seçimlerin öne alınması 
ise, o siyasal partilerin de seçimlere girmesini sağlamalıyız, çünkü, demokrasi böyle gerçekle
şir. Toplumdaki, ulusumuzdaki örgütlenmiş tüm siyasal eğilimler, parlamentoya girme şansını 
eşit olarak bulmalıdırlar ve kullanmalıdırlar. (SHP sıralarından alkışlar) Parlamentoya girmiş 
siyasal partilerle her sorunu bu kürsüden, çağdaş bir diyalog içinde tartışırız; ama, onlap Par
lamento dışında bırakarak sorunları çözemeyiz; aksine, erteleriz veya biriktiririz Bunu gidere
cek önergelerimizi vereceğiz ve bu konuda da değerli arkadaşlarımın yardımlar na diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, propaganda konuşmalarında ve çalışmalarında da mutlaka eşitliği 
sağlamalıyız. Getirilen öneride buna ilişkin bir düzenleme yok. Bu konuda da gerekli düzenle
meyi yapmalıyız. Mevcut yasada, propaganda konuşmalarından yararlanma açısından önemli 
bir adaletsizlik vardır : İktidar partisine daha fazla, anamuhalefet partisine ondan biraz az; 
ama, diğer muhalefet partilerinden daha fazla; grubu bulunan partilere daha az, parlamento
ya girememiş partilere çok daha az konuşma imkânı verilmektedir. Bunun ölçüsü nedir? Siya
sal partiler, propaganda çalışmalarından, propaganda konuşmalarından, radyodan, televizyon
dan eşit, adaletli yararlanabilmelidirler. Bunun anlatılabilir, mantıklı hiçbir izahı olamaz. Böyle 
kısıtlamalarla, daraltmalarla seçimlerden gerçek sonucu alamayız; toplumun gerçek eğilimle
rini Parlamentoya yansıtanlayız ve 18 inci Dönemde yaşadığımız şanssızlıkları hep yaşarız; hep 
Parlamentonun meşruiyetini tartışırız, hep Hükümetin meşruiyetini tartışırız. Bunu önleme
nin yolu, bir daha bu tartışmaları yapmamanın yolu ve fırsatı elimizdedir. Gelecek olan yasa 
teklifinde bu düzenlemeleri yapmalıyız. 

Değerli milletvekilleri, seçim tarihi, arz ettiğim bu adaletsizlikleri yaratacak bir noktaya 
konmuştur. O konuda da arkadaşlarımız önerge vererek önerilerimizi huzurunuza getireceklerdir. 

Şöyle ya da böyle, şu tarihte ya da bu tarihte erken seçime gideceğiz ve doğrusunu yapaca
ğız, halkımızdan yeniden güven isteyeceğiz; yeniden onun önünde hesap vererek, kendi bilan
çomuzu göstereceğiz ve millî iradenin Yüce Meclise yansıması için çalışacağız. 

18 inci Dönem içerisinde, bu çatı altında, sıkıntılı, güzel çalışmalarımız olmuştur. Birbiri
mizle bazen kırıcı noktalara kadar geldik; ama, belli bir dönemde Parlamento çatısı altında 
milletvekilliği yapmak, akrabalık gibi bir olaydır, asker arkadaşlığı gibi bir olaydır. Biz, daima 
dost ve arkadaşız; fikirlerimizi savunarak, siyasal düşüncelerimizi incitmeyerek, geçmişimize 
saldırmayarak dostluklarımız devam edecektir. 

Hepinizi en derin saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Topçu; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi, şükürler olsun ki, kendisini var eden, meşruiyetinin tek 
ve vazgeçilmez kaynağı olan yüce milletimize başvurmak için bu olağanüstü toplantıyı yapı
yor. Bu toplantıyı ve Yüce Meclisin seçime gitme arzusunu sevinçle karşılıyoruz. 

Aslında, Meclis bu toplantısını 1989 yılının nisan ayında yapmalıydı. Ne yazık ki, o gün
den bu yana, millî iradeye rağmen, bu Mecliste oturmanın yolları aranmıştır. 

Bu yanlıştı; bu yanlıştan dönülmüş olmasını da sevinçle karşılıyoruz. Bu seçim, İktidar 
Partisinin söylediği gibi, bir erken seçim değildir. Türkiye Cumhuriyeti tarihi içinde, tutunuz 
ki, en önemli tarih olan 14 Mayıs 1950 tarihinde demokrasiye geçişten bu yana, dört yılı aşa
rak seçim yapılmamıştır. Türkiye'de, tkinci Dünya Savaşı sırasında, Kıbrıs çıkarması sırasında 
dahi, herhangi bir şekilde seçimin süresini Türkiye Büyük Millet Meclisleri uzatmayı düşün
memiştir. Erken seçim yapılmıştır; dört yıla göre öne alınarak yapılmıştır. Bu defa yapılmak 
istenen seçim de, bu nedenle, erken seçim değildir. Eğer bu yasama yılı tam olarak kullanılma
ya kalkılıp, ekim ayı geçirilip, daha doğrusu bir önceki seçimin yapıldığı kasım ayı geçirilip, 
bu seçime gidilmiş olsaydı, ülkemizin bu yerleşmiş güzel geleneğine yazık olurdu. Bu nedenle, 
bu seçimi, biz, gecikmiş; ama, gösterilen tarih itibariyle zamanında yapılmaya çalışılan bir se
çim olarak nitelendiriyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türk toplumu dinamiktir; hem de çok dinamiktir. Biz de onun için
den geliyoruz; ama, o dinamizmi herhalde zaman içerisinde, bu sıralarda unutuyoruz. Görü
lüyor ki, Büyük Millet Meclisi, bu dinamizme, dört yıllık zaman süreci içerisinde tam olarak 
ayak uyduramamaktadır. Şimdi, hepinizin hafızalarınızı tazelemek istiyorum. Birçok arkadaş
larımın, yanlarında oturan değerli milletvekillerine dönüp bakmalarını istiyorum. Geçen hazi
ran ayında tamamladığımız Dördüncü Yasama Yılı içerisinde, bir istatistik yapıp, önünüze ge
tirmek mümkün olsaydı -Meclise tam olarak gelen arkadaşlarımız bileceklerdir- bu Meclis, büyük 
bir çoğunluğu itibariyle, toplantılar, sadece ve sadece 450 sayısı içerisinde 114 sayısını, yani 
karar yetersayısını bulamadığı için kapanmış ve Dördüncü Yasama Yılının büyük bir bölümü 
bu kapanmalarla geçmiştir. Bu olaylar dahi gösteriyor ki, dört yılı aşan seçimler bizim toplu
mumuza ve yapımıza uygun değildir. Şimdi bu konuyu böylece vurguladıktan sonra, bugün 
görüşme konusu olan ve 20 Elcim 1991 tarihinde yapılacak 19 uncu Dönem milletvekili genel 
seçimiyle ilgili teklifin başlangıcına dönüyorum. 

Parlamento tatilde iken, Ariavatan Partisinin Sayın Genel Başkanı, Mecliste grubu bulu
nan siyasî partilerin liderlerinden görüşme istemiştir. Bu görüşmeler yapılmıştır. Görüşme ne
deni olarak, Anavatan Partisinin Sayın Genel Başkanının ifadesiyle ''Anayasa ve seçim kanun
larında değişiklik yaparak seçime gitme..." teklifi götürülmüştür. Sayın Başbakan, öteden beri 
hep b£ş yılını tamamlayacağını söyleyen Anavatan Partisinin bu fikrinden vazgeçmesini şöyle 
ifade etmektedir : "Bundan böyle demokratik meşruiyeti tartışılmayacak bir iktidar çıkarmak 
için, muhalefetle anlaşarak, erken seçime gitmek istiyoruz." Demokratik meşruiyet!.. Bunla
rın tartışılması, bunların konuşulması, yüzde 36 oyla, bu Mecliste, İktidar Partisinin hak et
mediği sayıda, yani yüzde 65 sandalyeye sahip olması... Türk toplumu bu son durumu, "de
mek ki, Anavatan Partisinin Genel Başkanı en nihayet bu durumdan rahatsız olmuştur; de
mek ki, en nihayet doğruya geliyorlar, en nihayet demokratik meşruiyeti arama yolunu seçtiler" 
şeklinde karşılamıştır; ama, görülmüştür ki, mesele böyle değildir. Sayın Başbakan gelmiştir, 
parti liderleriyle görüşmüştür, bir komisyon oluşturulmuştur; bu komisyonda Anayasanın de
ğiştirilmesi istenmiştir, mutabakat bildirilmiştir, sıra seçim kanununa gelmiştir, "hayır, o, bu 
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işten sonra görüşülecek" denmiştir... Böylece, iktidar Partisinin, aslında, demokratik meşrui
yet aramadığı, kendi birtakım iç hesaplaşma, kendi birtakım tasfiye arzuları cümlesinden ola
rak, Anayasada ve seçim kanunlarında değişiklik aradığı anlaşılmıştır. 

Buna rağmen, 2 sene 4 aydır, yani 28 aydır "erken seçim, erken seçim" diye iktidarı bu 
işe zorlamak isteyen grubumuz ve partimiz, başta saygıdeğer liderimiz olmak üzere, umudu
muzu kesmek istemedik. 

Sayın Başbakan ikinci bir teklifle tekrar geldi. Dedi ki, "ben bir paketle geliyorum..." 
Komisyon tekrar toplandı. Bu komisyonda, tarafların anlaştıkları maddeler oldu, anlaşama
dıkları maddeler oldu; komisyon dağıldı; ama, Sayın Başbakan orada da bir sözü oldu; dedi 
ki, "ya partiler, taraflar anlaşır veya herkes serbest kalır; ama, biz seçim kanunlannda asgarî 
zarurî değişiklikleri yaparak seçime gideriz." Biz de dedik ki, "gayet güzd; işte Anayasa, işte 
seçim kanunu; Türkiye'nin bir Anayasası var, seçim kanunu da var. O halde, bunda bir de
mokratikleşme olmadan seçime gidilirse yanlış olur. Madem ki, asgarî şartlarda demokratik
leşme sağlanarak, aranarak seçime gidilecektir, o halde, buyurunuz seçime gidelim." Meclisi
miz olağanüstü toplandı. Olağanüstü toplantıya getirilen, dün Anayasa Komisyonunda karşı
laştığımız kanun teklifînin, Sayın Başbakamn bu sözleriyle uzaktan yakından ilgili bir kanun 
teklifi olmadığı ortaya çıktı. Nereden çıktı?.. 

Bu teklif, yüzde 10 ülke genelindeki barajı muhafaza ediyor Niçin muhafaza ediyor?., is
tikrar için. 

Değerli arkadaşlar, yalnız "istikrar" kelimesi doğru değildir. İstikrarın demokratik bir is
tikrar olması lazım. Demokratik olmayan istikrar başka ülkelerde var. Ben, bu lafı hu kürsü
den müteaddit defalar Yüce Meclise söyledim. O halde, demokratik istikrarın sağlanması la
zım. Ülke genelindeki bir baraj, demokratik istikrar için gerekli midir?.. Gereklidir, biz de ka
bul ediyoruz, tamam; ama, arkasından, daha önceki seçim yasasında bulunan çevre barajları 
bir iki küçük rötuşla tekrar getiriliyor... İşte, Demokratik olmayan budur. 

Şimdi, size buradan küçük bir hesap vereceğim : 1987 seçimlerinde 23 milyon 971 bin, 
yanj 24 milyon geçerli oy kullanılmıştır. Bu 24 milyon geçerli oydan 19 milyon 200 bini, Mec
liste grubu bulunan siyasî partiler itibariyle, ülke genelindeki barajı aşarak Mecliste temsil gör
müştür; ama bu 19 milyon oydan da 3 milyon 700 bin oy çevre barajına takılarak, burada tem
sil edilmemiştir. Sonunda ne olmuştur?.. 24 milyon seçmenin oy kullandığı, sandığa oy attığı 
bir ülkede, sadece ve sadece İS milyon kişiyi temsil eden, yani 8,5 milyon oyun dışlandığı bu 
Meclis oluşmuştur. Bunu demokratik saymak mümkün değildir. 

Bir taraftan, insanları ceza tehdidi altında sandık başına getiriyorsunuz, sonra dönüp, kul
landıkları oyları saymıyorsunuz... Mevcut, kullanılan oyları saymazken "yaşı bir yaş dana kü
çültelim, seçmen sayısını çoğaltalım" diyorsunuz... Seçmen sayısını çoğaltmanın biz de taraf
tarıyız; ama, oyunu saymadıktan sonra ne anlamı kalıyor? 

O bakımdan, Sayın Başbakanın dediği gibi, eğer bu ülkede, demokratik meşruiyeti tartı
şılmayacak bir iktidar çıkarmak istiyorsak, bundan vazgeçmemiz lazımdır. Bize göre, vakit geçmiş 
değildir. 

Bu iktidar gidecektir, onun yerine de Doğru Yol Partisi iktidarı gelecektir. Bunu, 20 Ekim 
veya bu Meclisin tayin edeceği diğer bir seçim tarihinden sonra hep birlikte göreceğiz; gelecektir. 
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Bizim buradaki gayretimiz şudur : Siz dört yıldır bu iktidarı hep yaralı yürüttünüz, bari, 
sizin yerinize gelecek olan iktidarı yaralama sonucunu doğuracak böyle bir kanunu çıkarma
mak suretiyle, biç değilse kendinizden sonraki iktidarları tartışılır olmaktan çıkarın. Bizim gay
retimiz budur. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — İktidara gelirseniz değiştirirsiniz, yeniden seçim ya
parsınız. - , ' 

YAŞAR TOPÇU .(Devamla) — Efendim, biz onu değiştiririz. Siz değiştirseniz de, sekiz 
yıldır yapmadığınız, bir türlü yanaşmadığınız bir işi şurada yapsanız da, millet de dönüp size 
dese ki, "sekiz yıldır bize çektirdiler; ama, hiç değilse giderayak, yanlışlarım düzelttiler de öyle 
gittiler." \ani, hoş bir seda bırakıp öyle gitseniz. (ANAP sıralanndan "Söylediklerine sen de 
inanmıyorsun" sesleri, gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Yine geleceğiz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Görürüz kimin inanıp kimin inanmadığım. 

Sonra ne oldu?.. Bu seçim teklifiyle ne geldi?., iki misli aday geldi. Niye iki misli aday 
geldi?.. Çünkü, tktidar Partisi sıkışık durumda; kendi içinde yapacağı tasfiye var, kendi teşki
latlarına vereceği tavizler var. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Yüzün bile kızarmıyor... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tabiî, ne olacak?.. İki katı aday... Peki, Türkiye'de, Ana
yasanın 75 inci maddesi var, "450 kişi seçilir" diyor. "Efendim, biz bunu demokratikleştir
mek istiyoruz..." ne yapmak istiyorsunuz?.. "Halkın önüne iki misli aday koyup seçtirmek 
istiyoruz." löyle mi?.. "Niçin o zaman, o seçim çevresinde seçilecek aday kadar, halka tercih 
şansı vermiyorsunuz? Bunun mantığı var mı?.. Yok, Ya?.. Sizin kendi içinizdeki bir meseleyi, 
bir çekişmeyi, bir tasfiye işlemini burada demokratiktik havası vererek, sözümona, bütün par
tilere mecburiyet olarak getiriyorsunuz. Bu, antidemokratiktir, Anayasaya aykırıdır, yanlıştır. 

Böyle, yasalarla, parti çıkarları için oynamanın sonu yoktur. Geliniz.iktidan yasalarda ara
maktan vazgeçelim, iktidarı halkta, millette arayalım. İstikrarı yasalarda aramaktan vazgeçe
lim... İstikrar halktadır. Siz ne kadar yasa yaparsanız yapınız, eğer, halk sizin yaptığınızı be
ğenmezse, zaten onu bozar. Yasayla bunları temin etmenin sonu yoktur. Her seferinde yasa 
değiştiriyorsunuz. 1987 seçimlerinde isim yazılmasını yasakladınız; 35 inci maddeyi çalışmaz 
yaptınız. 35 inci maddede tercih vardı; çalışmaz yaptınız. 1991 geldi, değiştirdiniz... Şimdi, isim 
yazıp altına bir de tercih için yuvarlak koyuyorsunuz. Bir başka seçimde, bir başka sistem geti
riyorsunuz... Bunun sonu yoktur. Bu size, aradığınız demokratik meşruiyeti vermez, sizin yeri
nize gelecek olan iktidarları-da müşkül durumda bırakır. Siz değil misiniz, "ülkeyi ikide bir 
seçime götürmeyelim, çalkantılara sokmayalım" diyen? Şimdi de diyorsunuz ki, "siz gelin dü
zeltin." Tabiî biz gelip düzelteceğiz; bizim, millete taahhüdümüzdür. Biz, bu yasaları muhale
fetle anlaşarak, demokratik bir şekilde yapacağız. Türkiye'de 1961'den bu yana -yalnız 1961 
yılında yapılan seçimde, iktidar ve muhalefet olmadığı için, bir mutabakat sağlanmadan seçi
me gidilmiştir- yapılan bütün seçimlerde, seçim yasalarında iktidarla muhalefet anlaşmıştır. 

Şimdi, o komisyonda üzerinde anlaşılan maddeler var. O anlaşılan maddelerde, "efen
dim, teklif bütündü, bu teklif üzerinde mutabakat sağlanmadı, sağlanamadıysa biz bu anlaşı
lan maddelerde tekrar bildiğimizi getiririz, eski halini getiririz..." demenin mantığı yok ki. Hani 
siz demokratik seçim arıyordunuz? O maddeler, yani müşterek komisyonda geri aldığınız bu 
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maddeler ülke için lazım idiyse, orada niye geri aldınız? Lazım değil idiyse, şimdi niye getiri
yorsunuz? Lazım idiyse niye geri aldınız? Lazım değilse niye geri getiriyorsunuz? 

İki misli aday gösterildi, sonra bir kişiye tercih kullanıldı.. Defaatle söyledik, dedik ki, 
bu Meclisi Osmanlı Mebusan Meclisine çevirirsiniz; bu bir. Türkiye, böyle, tek kişilik yarışma
lara müsait bir ortam içinde değildir. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Yani, geri kalmış toplum mu? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır efendim, o anlamda değil. Bunu, ülkenin birliği ve 
dirliği için zararlı görürüz. Bunu, size, buradan, bu kanunun tümünün görüşüldüğü şu saatte 
tekrar söylüyoruz; bu bir. 

tkincisi, partileri kendi içinde, kendi adayları arasında çekişmeye sokarsınız; partiler bir
birleriyle mücadele edeceklerine adaylar birbirleriyle mücadele eder. Bu,' parti sistemini zede
ler; yazık olur. 

Yüzde 15 baraj koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki, "yüzde 15 tercih yapılırsa, en sondaki 
aday yukarı çıkar." öyle mi? öyle. . Peki, en baştaki, listenin başına koyduğunuz önseçimden 
geçmiş olan aday ne yapacak? O oraya gayrimeşru mu geldi? Hayır. Hâkim denetiminde ve 
önseçimle geldi. Niçin onun durumunu dikkate almıyorsunuz?.. Veya onun için de tercih kul
lanıldı... Bazen bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin tercihini, bütün bu imkânları, bütün bu olan
ları hiçe sayarak nasıl öne geçiriyorsunuz? Bunu demokratiklikle, Anayasa ile nasıl izah edi
yorsunuz?.. tzahı yoktur. 

Başka.bir şey söyleyeceğim : Siz ne yaparsanız yapın, biz, Doğru Yol Partisi olarak, aday
larımızı önseçimle tespit edebileceğimiz bir süre istiyoruz. Bugün basında çıkanlar doğru ise, 
13 Eylül günü Yüksek Seçim Kuruluna biz kesin olarak adaylarımızı bildireceksek, bu yetiş
mez. Eğer bu fırsatı bize vermezseniz, yaptığınız yasanın kabul edilebilir tarafı yoktur. 

İHSAN NÜRÎ TOPKAYA (Ordu) — 13 Ekime almayı siz istiyordunuz... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ona da cevap veririm. 13 Ekim teklifini şunun için ver

dik : İki defa maaş alacaksınız. Millete buradan ilan ediyorum. 20 Ekim günü bu Meclisteki 
arkadaşlarımızın, özellikle sizin gruptakilerin çok büyük bir kısmı burada bulunmayacak. 
5 günlük için 50 milyon lira maaş alınmış olacak. Ya bunları iade edin, iade karan alın; biz 
o zaman o teklifi yapmayalım veya 20 Ekimde sözümona gelecek, bir 50 milyon lira daha ala
cak, etti 100 milyon lira. (DYP sıralarından alkışlar) Bizim o teklifi verişimizin sebebi o idi. 
Yoksa, önseçime veya aday yoklamasına fırsat vermeden bu seçimi yaparsanız, sizi millete şi
kâyet ederiz. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sen aldığını iade edecek misin? 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sizi millete şikâyet ederiz. O zaman, bu seçim yasasının 
dürüst olduğunu söyleyemezsiniz. Biz çıkar bunu millete anlatırız. Bu, antidemokratik olur, 
bu, size altından kalkamayacağınız kadar vebal bırakır. Siz kendi içinizde ne yaparsanız yapın... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, toparlayın efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Toparlıyorum. 
KEREM GÜNEŞ (Kars) — Bugüne kadar siz niye acele ediyordunuz? 
BAŞKAN — Sayın Kerem Güneş, biraz arka sıralara gider misiniz? 
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YAŞAR TOPÇU (Devamla) — İkinci söyleyeceğimiz husus şudur : 10 günlük seçim yasa
ğı ve bunun içerisine konmuş olan radyo ve televizyonda propaganda süresi azdır. Hem, mille-
ti^orla, para cezası verilecek diye sandık başına getiriyorsunuz hem de bu insanların siyasî 
parti temsilcilerinin radyo ve televizyondan yapacakları konuşmalarını yeter miktarda dinleye
rek aydınlanmalarını engellemeye çalışıyorsunuz... Propagandadan, muhalefetin konuşmasın
dan çekmiyorsunuz... Bunlardan korkarak bir yere varılmaz. 

Sonra, elendim, 10 günlük süreyr tamamen kaldırabilirsiniz de, bizi susturabilirsiniz de, 
radyo ve televizyonu muhalefete tamamen kapatabilirsiniz de... Sizden beklenir; sizden bek
lenmeyecek bir şey de değil. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — öyle bir şey yok. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sizin söylediğiniz üç güne indirme işi demokrat kafalar

dan beklenmez, demokrat kafalardan, bunun 15 - 21 güne çıkarılması istenir. 

Siz iktidarı böyle mi aldınız? Hayır. Televizyonda iki tane açıkoturum yaparak, ikişerden 
dört saat parti liderleriyle tartışarak âldınız. Gelsenize tartışmaya. Açın televizyonu, tartışma 
koyun, parti liderleri gelsin, konuşsun, halk dinlesin. Halk sekiz senedir ne olup bittiğini öğ
rensin; bundan sonra ne yapacağını bilsin, kaderine el koysun. Sizin aldığınız gibi yapsanız 
ya... Siz aldığınız zaman seçim yasağı 10 gün müydü? Anlaşılıyor ki, seçime devleti de koya
caksınız... Koyun; bunu da teşhir edeceğiz. 

Burada, tabiî, isterseniz, korsan maddelerle, 1983'te ve halkoylamasında olduğu gibi, Çan
kaya sakinine de konuşma hakkı vereceksiniz... Verin,verin de, millet, sizin şu koltuk uğruna 
neler yapabileceğinizi, neleri göze alabileceğinizi görsün. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Topçu, süreniz geçti efendim, lütfen... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Sayın milletvekileri, getirdiğiniz bu sistemin ne iki katı aday, ne yüzde İS baraj, ne propa

ganda yasağı, ne propaganda süresi, ne de diğer maddelerinin demokratik kabul edilmesi müm
kün değildir, önseçim imkânı yok, aday yoklaması imkânı yok... Anavatan Partisi olarak alış-

. tığınız gibi.stz kendi seçmeninize gidemiyorsanız bunun kabahati bizim mi? Bizim kendi seç
menimize gitme cesaretimiz var. O fırsatı bize vermeyeceksiniz, sonra dönüp diyeceksiniz ki, 
biz seçim yaptık... 

Sayın Başkanın müsamahasına sığınarak ceza ile ilgili konuyu da söyleyerek sözlerimi bi
tiriyorum : Ceza, antidemokratiktir. Bu cezayı biz kaldıracağız; ben buradan millete ilan edi
yorum. Çünkü, 21 Ekim günü, bu Meclisin çoğunluğu Anavatan Partisinden olmayacak, Doğru 
Yol Partisinden olacak, biz de o cezayı kaldıracağız... (DYP Sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Siz isterseniz o cezayı 500 bin lira yapın; ben buradan millete ilan ediyorum ki, biz, 
milletin, kendi rızasıyla kendi gönlü ile sandık başına gitmesini istiyoruz. Mazereti olsun ol
masın, kendi gönlüyle sandık başına gitmeyenin cezasını kaldıracağız. Bunu da buradan taah
hüt ediyorum. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Vatandaşın oyunu kullanmasından neden rahatsız olu
yorsun? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu seçimin milletimize, memleketimize ve siyasî partileri
mize hayırlı ve uğurlu olmasını, hayırlar ve uğurlar getirmesini, iyilikler getirmesini Cenabı 
Hak'tan niyaz ediyorum. 
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Hepinize saygı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Tefekkür ederiz. 
Anavatan Partisi Orubu adına, Sayın Pehlivanlı; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP ORUBU ADINA ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 18 inci Dönemin son oturumlarını yapan Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

1987 seçimlerinden sonra, seçim sisteminde kendilerine göre adaletsizliği bahane ederek 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin meşruluğunu tartışanlar, bir süre sonra, 1989 mahallî seçim
lerini bitirdikten sonra, bu defa alınan sonuçları tartışmaya başlayarak, oradaki nispetleri tar
tışmaya başlayarak tam ikibuçuk yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenme
sini, Türkiye'nin bir seçim atmosferine süratle götürülmesini sağladılar. Hemen her konuşma
larında, bu kürsüye hemen her çıkışlarında; meydan meydan, kahve kahve, salon salon konuş
malarında bu seçimin yenilenmesini dile getirdiler ve biraz önce dediğim gibi, Türkiye'yi sürat
le bir seçim atmosferine sürüklediler. 

Seçim atmosferi ile Türkiye'yi yönetmenin ne kadar zararlı olacağım bilmelerine rağmen, 
ne kadar zor olacağım bilmelerine rağmen, devletin ve milletin ne kadar aleyhine olacağım 
bilmelerine rağmen, ısrarla bu savlarım sürdürdüler. 

Tabiî, bu secim atmosferi içerisinde uzun süre ülkeyi yönetmenin bu söylediğim zorlukla
rım kabul etmemek mümkün değil; İşte, Anavatan Partisi yeni yönetiminin ve yeni Hükümeti
nin de bu aksaklıkları gidermesi; ikibuçuk senedir süren seçim atmosferinden dolayı belki de 
alınması zor olan ciddî devlet politikası tedbirlerini, gelişen iç ve dış politikadaki alınması ge
reken tedbirleri alabilmesi için, Anavatan Partisi de bir erken seçimle 18 inci Dönemin süresi
nin tamamlanmasına ve bir erken seçim kararı ile milletin karşısına çıkmaya karar verdi. 

Şimdi, bu erken seçim konusunda tarafların şu anda hiçbir anlaşmazlığı yok; ama ikibu
çuk senedir her mikrofon ele alındığında her gazeteci teybini, mikrofonunu ağızlarına doğru 
uzattığında, "Ula erken seçim olsun" diyenlerin hiçbir önkoşul ileri sürmediklerini de görüyo
ruz. Bugün, bu kürsüden konuşma yapmaya hazırlanırken ve kitapları şöyle bir karıştırırken, 
gazete kupürlerine ve Meclis tutanaklarına da baktım. "Erken secim" deniyor, "derhal seçim" 
deniyor, "hemen seçim" deniyor, "yarın seçim" deniyor, "bir an önce erken seçim" deniyor; 
ama ben bu erken seçimi ancak şunlar, şunlar düzeltilirse istiyorum, yoksa istemiyorum diye 
kimse demiyor. ̂ Hiçbir zaman, eğer bu adaletsiz seçim sistemi devam ederse, ben bu seçimde 
yokum demediği gibi, secim, zamanında olsun da denmiyor. Bütün bu adaletsizlik iddialarını, 
1987'de aym kanunlar için ve daha önce 1984'te 1986'da yapılan değişikliklerin iptali için Ana
yasa Mahkemesine dava açtılar. Anayasa Mahkemesi, bu kanunların, Anayasanın eşit, adil, 
gizli olan esaslarım bozmadığına dair defaatle karar verdi, ama, buna rağmen, 1987 seçim so
nuçlarının meşruiyetini de hâlâ münakaşa etmeye devam ettiler. 

Arkadaşlar, bir kere, şunda karar verelim: Meşru Anayasaya göre teşkil edilmiş olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin aldığı kararların meşruiyetini tartışmak, en azından demokrasiye za- < 
rar verir. Demokrasiye inananlar, önce, bu Parlamentonun, bu çatının meşru olduğuna inana
caklar, onun çıkardığı kanunların meşruiyetini kaybettiğini iddia etmeyecekler; eğer iddia edi
yorlarsa bu sıralarda da oturmayacaklar. (ANAP sıralarından alkışlar) Çıkan bu kanunların 
meşruiyetini kaybettiğini iddia ediyorsanız, demek ki, zamanında sırf laf olsun diye söylenen 
"sine-i millet" laflarında da ısrar edecektiniz ve o zaman sizin bu "meşruiyetsizlik" iddiaları
nızın gerçekçi olduğuna biz de inanacaktık. 
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Değerli arkadaşlar, bunların hepsi kısır politika çekişmesinden, "bugün işime bu geliyor, 
yarın işime bu gelecek" çekişmesinden, çatışmasından başka hçibir şey değil. ^Sürekli seçim 
kanunlarıyla seçim yapalım" sözü prensip olarak doğrudur; seçimleri, sürekli seçim kanunla
rıyla yapalım. Peki, bu seçim kanunlarını her seçimde değiştiren iktidar yalnız biz miyiz? Yani, 
1961'den sonra, 1965 seçimlerinde, 1969 seçimlerinde, diğer seçimlerde de bu kanunlar değiş
medi mi? Değişti. O zamanın iktidarları, bir önceki seçimlerden kendilerinde hâsıl olan zarar
ları önlemek için seçim kanunlarını değiştirmeye kalkışmadılar mı?.. Bu tartışmaların hepsi 
o zaman da oldu. Demek ki, bu tartışmalar yarın da olacak. Bunlar, bitmeyen kısır tartışmalardır. 

Anayasa Mahkemesi, bu eşitsizlik, adaletsizlik iddialarına -Anayasa Mahkemesi kararla
rını lütfen açıp okursanız göreceksiniz- itibar etmedi ve esas olanın, başlangıç noktasındaki 
eşitlik olduğunu söylemedi mi? 

Şimdi, hadi bakalım seçime... Seçime koşuyoruz. Kulvar aynı kulvar arkadaşlar; hepimi
zin kulvarının uzunluğu aynı, hepimiz aynı kulvarda koşacağız. O halde, ille de "eşitsizlik, 
adaletsizlik" iddialarını devam ettirmek, demokratik müesseseye zarar verir, önce lütfen bu
nu kabul ediniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — önseçim yapın da görelim sizi. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Efendim, o bizim iç politikamız, parti içi prob
lemimiz. 

Bakın Sayın Genç, biraz evvel "bu toplantılar, aşağı yukarı son toplantılar" dedim. Gidip 
gelmemek, gelip görmemek var. Onun için,gdin, şu son toplantıları, birbirimizi kırmadan yapalım. 

* 'Türkiye barajı adaletsiz ve antidemokratik" deniliyor. ' 'Peki, nasıl olsun?' \ ' 'Yüzde 5*e 
insin". Arkadaşlar, bir barajın konması ya demokratiktir ya da değildir; "yüzde S olursa de
mokratik, yüzde 10 olursa antidemokratik" diye uğraşılmaz. Biz, rakamlara değil, müessese
lere bakacağız; bizim, rakamlarla değil, müesselerle işimiz olacak. 

Bir diğer parti de, "Türkiye barajı bu seçim için kalsın da, çevre barajını kaldıralım" diyor. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 5 rakamı 10'a eşit mi? 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Türkiye barajının konul

masındaki gerekçeler ne ise -ki, bunu kabul ediyorlar- çevre barajlarının konulmasının gerek-
9 çesi de aynısıdır. Yani, istikrar içerisinde yönetim, yani koalisyonsuz yönetim, yani geçmişten 

ders alarak istikrar içerisinde yönetim ilkesi, kanunun ve buna yön veren Anayasanın temel 
unsuru olduğuna göre, yüzde 10'u demokratik bulup, çevre barajını demokratik bulmamak, 
bu konuda bir çelişkiden öteye gitmez. 

Şimdi, her ne kadar, erken seçim isteyenler, Seçim Kanununda değişiklik yapılmasını ön-
şart olarak koşmamışsalar da, herhalde, Anavatan Partisinin seçime razı olmayacağını düşü
nerek bu şartı koşmamışlardı, iş ciddiye gelince -her ne hikmetse- bu sefer şart koşmaya başla
dılar; "şu olursa olur, bu olmazsa olmaz..." 

Değerli arkadaşlar, Seçim Kanununda değişiklik yapmadan seçime gitmeye razı olanları, 
hatta hemen, derhal, yarın seçime gitmeye razı olanların, bugün, gelip süreden şikâyet etmesi, 
yeni getirilen tercih sisteminden şikâyet etmesi, propaganda süresinin kısalığından şikâyet et
mesi mümkün değil. Niye? Eski kanunda da tercih sistemi var; propaganda süresi de aynı, se
çim süresi de. Yüksek Seçim Kuruluna verilen yetki dahilinde aynı. 
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O halde, eğer seçime gideceksek ve şartsız gitmeyi kabul edecekseniz, buna itirazların doğru 
olmadığı anlaşılıyor. 

Gerçi, zaman zaman Anamuhalefet Partisinin -Allah var- bu konuda söylediği şeyler var. 
Ne diyorlardı? "Hiç değilse daha adaletsiz olmayan bir seçim kanunuyla gidelim." Yani, "bun
dan daha adaletsiz bir seçim kanununu önümüze getirmeyin." Peki, yüzde 33'ü yüzde 20'ye 
indirmek mi adaletsiz; yüzde 25'i yüzde 20'ye indirmek mi adaletsiz; yüzde 50'yi yüzde 25'e 
indirmek mi adaletsiz? Değil. Demek ki, kendi savlarına, kendi iddialarına göre daha adil. 

Süreden şikâyetçiler... Arkadaşlar, süre, hepimiz için aynı süre. Hatta, ben iddialarınızın 
aksine, Anavatan Partisinin, yani İktidar Partisinin, bu süreden, daha az yararlanacağı iddia
sındayım. Niye? tkibuçuk senedir seçim propagandası yapıyorsunuz. Biz, ikibuçuk senedir se
çim propagandası yapmıyoruz; çünkü bizim için seçim yoktu. Meydan meydan, elinize her mik
rofonu alışınızda seçim propagandası yaptınız, meydanları dolaştınız. Siz seçim propaganda
sına ikibuçuk sene önce başladınız, hem de her gün televizyonda olmak üzere; ama, seçim ko
nusu Anavatan Partisinin gündeminde olmadığı için, Anavatan Partisi seçim propagandası 
yapmadı. 

Değerli arkadaşlar, bakın, bu sefer, Doğru Yol Partisi "süre adaletsiz; önseçim yapmamı
zı engelleyecek bir süre" diyor. Doğrudur; elbetteki Yüksek Seçim Kurulu bunu ayarlayacak
tır. Sabahleyin gazeteleri karıştırırken, Sayın Topçu'nun liderinin bir beyanatını gördüm. 18 
Nisanda konuşma yapıyor, beyanat veriyor, 23 Haziranda seçim istiyor. Yani, süre 60 günden 
az. Peki, Nisan ayının 18'inden sonra -ki, karar vermek en az üç beş gün alır. Yani, ben 45 
gün diyorum ya- Hemen birkaç gün içerisinde karar verilse de 23 Haziranda seçime gitseydik, 
önseçimi nasıl yapacaklardı? 

Arkadaşlar, bunları bahane etmeye gerek yok. Niye? Bakın, bugün bu teklif kanunlaşa
cak, inşallah yarın yayımlanacak ve dolayısıyla 20 Ekime 55 - 56 gün vat. Kaldı ki, Yüksek 
Seçim Kuruluna sorduk arkadaşlar; Yüksek Seçim Kurulu diyor ki; "1 Eylüle kadar kanunlaş-
tırırsanız 20 Ekime; 5 Eylüle kadar kanunlaştırmanız 27 Ekime -önseçim de dahil, kanundaki 
diğer bütün prosedürler dahil- ben bu seçimi yetiştiririm." Şimdi, "aman, süre erken" demek 
yanlış. Hele hele -Sayın Topçu tabirimi mazur görsün- sırf şov yapmak için "2 gün için 50 
milyon lira almayın" diyerek, sanki kendileri almayacaklarmış gibi, sanki kendileri aldıkları 
halde iade edeceklermiş gibi, sırf. buradan şov yapmak için, dün Anayasa Komisyonuda 13 
Ekimi teklif edenlerin, bugün "20 Ekim kısadır, ben önseçim yapamam" gibi beyanlar* baha
ne değil. (ANAP sıralarından alkışlar) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ben niye şov yapayım? 5 gün için para isteyen sen değil mi
sin? Sen bu parayı yiyebilecek misin? 

ALPASLAN PAHLtVANLI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir de tercih sistemi var. 
Bunları asıl telaşlandıran, ne "seçim 60 günde mi olsun, 65 günde mi olsun" sözüdür, ne de 
"baraj yüzde 25 mi olsun, eskisi gibi mi kalsın" sözüdür. Her ne hikmetse, bunları telaşlandı
ran, yeni getirdiğimiz teklifteki tercin sistemidir. Telaşlandılar; her ne kadar bizim iç bünye
mizdeki konuları bahane ediyorlarsa da, herhalde kendi iç bünyelerine bu tercih sistemi hiç 
müsait değil ki, felaket bir telaş içerisine girdiler ve "aman, bu tercih, Meclisi, Osmanlı Meclisi 
Mebusanı haline getirir; bu tercih, Türkiye'yi böler, parçalar, bu sistem, partilerin etkinliğini 
azaltır; olmasın" dediler. Asıl ısrar sebepleri, bu teklifte karşı çıktıkları konu, bu tercih meselesi. 
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Arkadaşlar, bakın, bu sisteme her türlü tenkit yapılabilir; ama, demokratik katılımın yay
gınlaştırılmasına itiraz etmek yanlıştır. Hele, "ben demokratım, ben Anavatan Partisinden çok 
daha fazla demokratım; gelirsem ben bu antidemokratik kanunları değiştireceğim" diyenle
rin, demokrasinin en yaygın bir şekilde uygulanmasına yol açan tercih sistemini tenkitleri, an
cak kendi işlerine gelmediği için, bahaneden öte gitmez. 

Teklifimizdeki sistem ne diyor; "partiler adaylarını yine kendi yöntemleriyle seçsinler." 
Asıl olan bu; hiç merak etmeyin, asıl olan yine bu; ama, eğer seçmen, partinin 50 kişiyle aldığı 
kararda; partinin teşkilat yoklaması yapıp 1 200 kişiyle aldığı kararda veyahut tercih sistemi 
için söylenebilecek her türlü tenkidin varit olduğu önseçimle yapılan tespitte kendisine göre 
bir yanlışlık gördüyse, o vatandaşa da onu düzeltme imkânı veren gayet demokratik bir yol. 
Peki, niye ille çok olmuyor da partinin belirlediği birinci sıradaki adayla, sekizinci sıradaki 
adayı niye değiştiriyor konusunu, siz, vatandaşa soracaksınız ve "ben, birinci sıraya A'yı koy
muştum; demek ki, vatandaş nezdinde iyi birisini koymamışım ki, sekizinci sıradaki geldi" 
diye kendi kendinize de soracaksınız. Kaldı ki, asıl olan partinin verdiği listedir. 

Değerli arkadaşlarım, kanundaki belli fıkralar değiştirilip asıl metin kaldığı için gözünüz
den kaçan bir konu var; bu tercih sistemi ihtiyarî, zorunlu değil. Yani, vatandaş isterse, "ben, 
(A) partisine veriyorum, onun gösterdiği her aday benim için makbuldür" diyecek veya "şu 
sekizinci sıradaki, beşinci sıradaki, ikinci sıradaki aday benim için daha iyidir" diyecek. Va
tandaşa bu tercih hakkını vermekten çekinmeyelim. Bir kere, vatandaşa inanmamak gibi, mil
lete inanmamak gibi, şu eski alışkanlıklarımızdan vazgeçelim; "benim yaptığım doğrudur, par
tinin yaptığı doğrudur, vatandaş bunu değiştirmesin, vatandaş doğrusunu bilmez" alışkanlı
ğından vazgeçelim, tşte tercih sistemi bu arkadaşlar. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — O halde, geçen seçimde niye kaldırdınız? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir diğer konu, tek ter
cih konusudur. Bir taraftan, hem, "Partili sistem zede almasın, partilerin verdiği sıra daha mu
teber olsun" diyeceksin hem de diğer taraftan "niye tek tercih oluyor?" diye karşı çıkacaksı
nız... Arkadaşlar, tek tercihte, bir kişi, bilemediniz iki kişi olur; ama, çoklu tercihte listenin 
hepsinin değişmesi sözkönusu olur. Ya "Partilerin etkinliği ortadan kalkıyor" diye şikâyet et
meyeceksiniz ya da tek tercihten şikâyet etmeyeceksiniz, tşte, ikisinin orta yolu, tek tercih ko
nusudur; öyle tespit edilmiştir. 

Gümrük kapılarında tercih kullanılmıyor konusuna gelince: Değerli arkadaşlar, gümrük 
kapılarında kullanılan oylar, hangi ilde kullanılmış sayılıyor ki tercih kullanılsın. Eğer, Jrizim, 
Türkiye barajı önerimizi kabul etseydiniz, tercihi o zaman oraya koyardık ve "Türkiye konten
janında seçilecekler bunlardır, bunlar Türkiye'nin genelinde seçilecektir, sen de tercihini ona 
göre yap" derdik; ama, Almanya'nın Münih şehrindeki bir işçi vatandaşımız, gelmiş, gümrük 
kapısında oy kullanıyor, hangi il için oy kullanıyor da tercih yapacak?.. Hiç. Onun için burada 
aslolan partiye vermektir. Nitekim, bundaki eşitsizlik iddianızı geçen dönemde Anayasa Mah
kemesine götürdünüz ve Anayasa Mahkemesi, "kime kullanacağı belli olmadığına göre, parti
ye kullanacağına göre, isim yazmak şart değil" dedi. Anayasa Mahkemesinin kararlarını biraz 
okuyalım. İsterseniz bunlara isim yazalım, hepsi için ayrı ayrı bastıralım, onu bekleyelim, seçi
mi seneye yapalım; derdiniz bu ise eğer!.. Böyle olmaz arkadaşlar. Gümrük kapılarında oy kul
lanmayı imkânsız hale getirmemek için, Türkiye genelinde partilere kullanılacak oylar bunlar. 
Kaldı ki, bu oylar, bütün Türkiye'de herkesin aldığı oy nispetinde dağıtılmıyor bu kanuna göre? 

— 79 — 



T.B.M.M. B : 133 24 . 8 . 1991 O : 1 

O halde, eşitsizlik neresinde var? Herkese eşit oranda gitmiyor mu? Gidiyor. Dolayısıyla, bu 
da eşitsizlik sayılmaz değerli arkadaşlar. 

Bir de, "sekizinci sıradaki vatandaş yüzde 16 oy alacak ve birinci sıraya geçecek; birinci 
sıradakinin yüzde 85'i ne olacak?" deniyor. Arkadaşlar, verilen oyu, ille de birinci sıradakine 
verilmiş gibi niye düşünüyorsunuz? O, partiye verilen oydur. Birisi, "ben, (A) partisine oy ve
riyorum, (A) partisinin göstereceği kim olursa olsun benim için makbuldür" diyen oydur, di
ğeri de "ben, sekizinci sıradakini daha uygun görüyorum" diyen oydur; yoksa, birbirine karşı 
eşitsizliği yok. Aynı iddia geçen dönemde kontenjan adayları için de sözkonusu edildi ve aynı 
gerekçeyle Anayasa Mahkemesine gidildi. "Kontenjan adaylarını, en çok rey alan partiye ver
mek, oy eşitliği ilkesine aykırıdır. Daha çok oy alan partinin oyu 1, 2 mi sayılır ki kontenjan 
çıksın?" dediniz. Anayasa Mahkemesi, yine, "bunun başlangıçtaki eşitlik ilkesine aykırı 
olmadığı" gerekçesiyle reddetti. Şimdi, bunları, diğer kendi söyleyemediğiniz gerekçelerinize 
bahane etmek için Meclisin kürsüsüne getirmek, bence yanlıştır. 

Arkadaşlar, kanun teklifi 20 Ekim tarihini öngörüyor; 20 Ekim tarihinde seçim yapıla
cak. Yud, Yüksek Seçim Kurulu* 20 Ekim tarihine göre takvimini belirleyecek. Yüksek Seçim 
Kurulu, bağımsız bir yargı organıdır ve herhalde bu konuda bütün siyasî partilere, bu süre içe
risinde, eşit süreler tanıyacaktır. Eşit süreler tanıyacağına göre ve bağımsız bir yargı organı ol
duğu konusunda hiçbir endişemiz olmadığına göre, bu Kurulun vereceği sürelere hepimiz ria
yet edeceğiz. 

Bir de, şu anda, seçim, zamanında yapılsaydı katılması mümkün olabilecek; ama, seçim 
erkene alındığı için katılması mümkün olamayan partilerin olduğu söyleniyor. Değerli arka
daşlar, kanunun ilgili maddesi açık. Bu konuda karar vermek, Yüksek Seçim Kuruluna düşer. 
Yüksek Seçim Kurulu, oturur, kanunu yorumlar, süreye bakar, şartlara bakar, o siyasî partilere 
de, gerekiyorsa, kanunî hakları ise, seçime girme hakkı verir. Nitekim, 1986 yılında hiç düşün
mediğimiz halde, hiç aklımıza, gelmediği halde, Yüksek Seçim Kurulu birçok partiyi seçime 
sokmadı mı? Soktu ve hiçbirimiz de itiraz edemedik. Şimdi de, bu seçimlere girmek bu partile
rin haklan ise, Yüksek Seçim Kurulu, oturacak, bu partilerin seçime girip girmemesi konusun
da verdiği karan bütün siyasî partilere bildirecek. Bu bizim konumuz değil arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlar, bizim kabul etmeyeceğimiz inancıyla "biz bu küçük partilerin seçime 
katılmalarını isteyelim, demokrat gözükelim de, bütün partilerin seçimlere girmesini sağlaya
lım; nasıl olsa Anavatan Partisi kabul etmez. Dolayısıyla, hem ben onlar nezdinde propagan
damı yapmış olurum hem de benim korkulu rüyamın karşısında haklı bir tarafım olur" diye 
düşünüyorlar; ama, inanınız ki, gerçekte onlar da bu partilerin seçime girmesini istemiyorlar; 
asıl istemeyenler onlardır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Gelin parmak kaldıralım. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Bu benim fikrim. Gerçekte, o siyasî partilerin, 
hele asıl şimdi sözkonusu olan partinin seçime girmesini, o muhalefet partileri de emin olun 
istemiyorlar; ama, nasıl olsa dün bizim fikrimiz komisyonda belli oldu ya, "bu iş Yüksek Se
çim Kurulunun görevidir, biz buna karışmayız" dedik ya, şimdi artık onlar oraya baskı yapa
caklar ve güya çıkması için birtakım çevrelere mesaj gönderecekler... İnşallah, o çevreler, onla- . 
rın o mesajını kendi arzu ettikleri gibi almazlar, aklıselimle hareket ederler. 
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Değerli arkadaşlarım, bu kanun teklifi ile gerçekleşecek olan seçimlerin yüce Milletimize 
ve Meclisimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP 
şuralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Şahsı adına, Sayın Kemal Anadol; buyurun efendim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; bugün 

erken seçim kararı almak üzere toplanan Mecliste, şahsım adına konuşma spası aldım ve ken
dime göre bir konuşma planı hazırladım. Bu plana göre, değineceğim konuların sonunda, se
çim, erken olduğu için, bu seçim hazırlanamamış partilerin seçime girmesine değinecek bir 
bölüm "ayırmıştım. 

Şimdi tktidar Partisi adına, ANAP Grubu adına konuşan sözcünün konuşmalarım dinle
dikten sonra, konuşmama bu bölümden başlamak istiyorum; diğer düşüncelerimi bilahara arz 
edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bu Meclise, 1987 Medisine milletvekili olarak geldiğimde, geçid büt
çeye, bu kürsüden "hayır" oyu vereceğimi söyledim ve o sıralarda daha yeni milletvekiliydik; 
çünkü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, yurttaşlarımızın Avrupa tnsan Hakları Mahkemesine 
başvuru hakkım reddediyordu, uluslararası antlaşmalara imza koymuyordu, imza koysa bile 
çekince koyuyordu. Bugünkü Başbakan Sayın Mesut Yılmaz, kürsüye çıktı, yaptığım gündem 
dışı konuşmaya karşılık, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bu sözleşmdere (İşkenceyle Mü-
cadde Sözleşmesine ve Avrupa tnsan Hakları Mahkemesinebaşvuru hakkına) katılacağım ve 
Meclisin onayına arz edileceğini söyledi, ben de kendilerine teşekkür ettim. 

Bu kürsüden doğruyu söylemek, yanlışı eleştirmek her politikacının görevidir. Arkadaş
lar, Ülkede beş sene için seçilen milletvekilleri, Meclise giren ve Parlamentoda grubu bulunan 
üç parti "ekonomik ve siyasal istikrar bozuldu, iç barış bozuldu; erken seçim olsun ki, ekono
mik ve siyasal istikrar teessüs etsin, iç barış teessüs etsin" gibi gerekçderle, erken seçime "evet" 
diyor. Demek ki, olağanüstü koşullar var. Eğer olağanüstü koşullar olmasaydı, olağan koşul
lar olsaydı,, Anayasaya göre, seçim yasalarına göre, bu seçim 1992 sonbaharında olacaktı. Onun 
içindir ki, kurulan yeni partiler, Siyasî Partiler Kanununun antidemokratik engellerini aşmaya 
çalıştılar,.Seçim hasasının gereklerini yerine getirmeye çalıştılar ve örgütlenmeye girdiler. Eğer 
seçim normal süresinde, 1992 yılında olsaydı, bu partiler (Halkın Emek Partisi ve Sosyalist 
Birlik Partisi) seçime gireceklerdi; ama, olağanüstü koşullar ortaya çıktığı için ve olağanüstü 
koşullar gerekçe olarak ileri sürüldüğü için seçime giremiyoruz.Madem olağanüstü koşullar 
ortaya çıkmıştır, bizim de, bu olağanüstü koşullan dikkate alarak seçime dahil edilmemiz la
zım. Bundan doğal bir istek var mı? Bu, işin mantıkî yolu; ama, ben, bir başka konuya değin
mek istiyorum : 

Arkadaşlar, bir Ülkenin uygun ülke sayılmasının iki kıstası vardır : Bir, o ülke, o toplum, 
örgütlü toplumsa uygardır; iki, çifte standart uygulamıyorsa, attığı imzalara sahipse, o ülke 
demokratik toplumdur, uygar toplumdur. 

Dünyada soğuk savaşa son veren, artık soğuk savaş olasılığını ortadan kaldıran ve dünya 
tarihinin en önemli sözleşmderinden birisi olan Paris Şartı var. Her ülkenin, burada, devlet 
başkam, cumhurbaşkanı veya başbakanı tarafından atılmış tek imzası var; ama, Türkiye Cum
huriyetinin iki imzası var; Sayın Akbulut'un ve Sayın özal'ın. Bakın 7 numaralı ek belgeyi 
okuyorum : "Taraf devletler, halk iradesinin, devlet otoritesinin temelini oluşturması ilkesini 
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teminat altına almak için, ayırım gözetmeksizin, vatandaşlarının şahsen ya da siyasî partilerin 
veya örgütlerin temsilcileri olarak siyasî makamlara veya kamu görevlerine talip olma hakları
na saygı gösterecekler. 

Fertlerin ve grupların siyasî partilerini ya da diğer siyasî örgütleri tam bir özgürlük içinde 
kurma haklarına saygı gösterecekler ve bu tür siyasî partilerle örgütlerin, kanunlar ve yetkili 
makamlar karşısında eşit muameleye tabi tutulmaları temeline dayalı olarak birbirleriyle reka
betlerine imkân verecek gerekli yasal teminatı sağlayacaklar" diyor. Buna Anavatan İktidarı 
imza atmış; Başbakanıyla imza atmış, Cumhurbaşkanıyla imza atmış. Yani, Paris'te, dünyanın 
önünde buna imza atacaksınız, Ankara'ya geleceksiniz, Türkiye Büyük Millet Meclisine baha
neler uydurarak ve inandırıcı olmayan çeşitli gerekçeler ileri sürerek engelleyeceksiniz. 

Arkadaşlar, çok açık ifade etmek istiyorum : Kurulalı altı ay olmuş bir partiyiz biz; hızla 
örgütlenmeye çalışıyoruz. Dünyada, artık, gizli saklı yok; partiler saydam, devletler saydam... 
Bizim, seçime girersek, iktidar filan olacağımız yok; barajı aşacağımız çok şüpheli; olsa olsa, 
iki kez televizyona çıkacağız. Siz, bir siyasal partinin, ciddî bir siyasal partinin iki kez televiz
yona çıkmasından korkacaksınız, ondan sonra da, "biz düşünce özgürlüğünü sağladık, örgüt
lenme özgürlüğünü sağladık, inanç özgürlüğünü sağladık" diye, boşuna böbürleneceksiniz... 
Size kim inanır arkadaşlar? Yani, bu Paris Şartına attığınız imzayı geri mi alıyorsunuz? Bunu 
çok net ortaya koymanız lazım, "inanmıyoruz" deyin, "inanmadan bu Paris Şartına imza 
attık" deyin o zaman. Yani ben, Avrupa insan Hakları Komisyonunun yetkisini kabul eden 
ve işkenceyle mücadele sözleşmesine Türkiye Cumhuriyetinin katılmasını sağlayan o zamanki 
Dışişleri Bakanı, bugünkü Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'a ve bu Hükümete, ANAP'a bu dav
ranışı yakıştıramıyorum ve bu kürsüden, bu tutumu kınıyorum arkadaşlar. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Bugün parti kur, yarın seçime gide
lim... Olur!.. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Peki, söyleyeyim Sayın Taşçıoğlu : Çifte standart 
uyguluyorsunuz. 1983 seçimleri özel bir yasayla yapıldı -demin, sayın grup sözcüleri anlattılar-
1984 seçimleri özel bir yasayla yapıldı, 1985 seçimleri özel bir yasayla yapıldı, 1987 seçimleri 
özel bir yasayla yapıldı, şimdi de özel bir yasayla yapılıyor. Siz, ANAP tktidan değil mi, Ana
vatan Partisi değil mi, 1984 seçimlerini özel bir yasayla yaparken, bir tek tabelası olmayan, 
genel merkezi olmayan, bir gazete bürosunu genel merkez gösteren, 30 kişinin imzaladığı di
lekçeyle kurulan, bir tek üyesi olmayan partileri televizyona çıkartan? Onları seçime siz sok
madınız mı? Jaguarlı partileri televizyon ekranına siz çıkartmadınız mı? Peki, 1984'ten bu ta
rafa ne değişti de, Yüksek Seçim Kuruluna topu atıyorsunuz?.. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Kanun değişti, kanun... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — işte şunu söyleyeyim : Frekansımız tutmuyor. Biz 
istiyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti olsun; siz "kanun devleti olsun" diyorsunuz. 
Hitler Almanyası da kanun devletiydi, Mussolini... 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, lütfen... Eğer diyalog kuracaksanız, öne doğru gelin; ama, 
o da içtüzüğe aykırı. Rica edeyim... 

Buyurun. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi, çeşitli sözler söyleni
yor, afakî konuşmalar yapılıyor. Sağduyunuza hitap etmek istiyorum. Deniyor ki, -Sayın Cum-
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hurbaşkanı söylüyor, Sayın Başbakan söylüyor, bir muhalefet partisi lideri söylüyor- "Türki
ye'deki ekonomik ve siyasal istikrarın teessüs etmesi için, siyasal huzurun olması için yüzde 
10 baraj şarttır." 

Arkadaşlar, size, çok yakın tarihi anımsatmak istiyorum : 196S seçimleri millî bakiye sis
temiyle yapılmıştır. Yani, vatandaşın hiçbir oyu ziyan olmasın, Ankara'da artan oylar Urfa'da 
işe yarasın diye çıkarılan bir yasayla; millî bakiye sistemiyle yapılmıştır ve bu millî bakiye siste
miyle, o güne göre çok ekstrem sayılan, solda, konumu sosyalist Olan Türkiye tşçi Partisi 15 
milletvekiliyle Parlamentoya girmiştir; ama, aynı zamanda, Adalet Partisi ilk kez tek başına 
iktidar olmuştur; koalisyonlar falan olmamıştır. 

Koalisyonların zararlı olduğu yargısı da yanlıştır. 196S -1969 dönemi, Türkiye'de ekono
mik ve siyasal istikrarın doruk noktasına ulaştığı, terörün olmadığı, kalkınma hızının yüksek 
olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Parlametosunun Batı tipi parlamentolara en yakın olduğu dö
nemdir. Sağ tarafta MHP, sol tarafta Türkiye tşçi Partisi, iktidarda Adalet Partisi, anamuhale-
fetteki Cumhuriyet Halk Partisi 1965 -1969 Parlamentosunu oluşturmuştur. Ama, sizler, Paris 
Şartına koyduğunuz izmayı inkâr ederek, barajlı, engelli çeyrek bir demokrasi getirirseniz ne 
oluyor; kendi partilerinden milletvekili olamayan, kendi partilerini kuramayan insanlar, sizle
rin arasına geliyor; ondan sonra, kurultaylarınızı, kongrelerinizi gazetelerden izliyoruz : Mu
hafazakarlar, liberaller, ülkücüler, sağcılar, solcular... Hepsi için söylüyorum. Bırakınız, insanlar 
kendi partilerini kursunlar, meşru zeminde, Parlamentoda söyleyeceklerini söylesinler; oy ala
mazlarsa, zaten buraya giremezler; ama, siz ağızlara kilit vurdurmak istiyorsunuz. Ne zaman; 
dünya yirmibirinci asra girerken, 2000 yılına çeyrek kala, imzaladığınız Paris Şartına rağmen, 
arabesk bir tutumla, ikiyüzlü bir tutumla, çok yüzlü bir tutumla, insanlara parti kurdurmu
yorsunuz; ondan sonra da istemediğiniz düşüncedeki insanlar partilerinizde milletvekili oldu
ğu vakit, kendi kendinize onları suçluyorsunuz... Bu garabetten vazgeçelim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, toparlayınız. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Toparlıyorum. 

Demokrasiye inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Eğer demokrasiye inanıyorsanız, 
bunun gereklerini yerine getireceksiniz. İnanmıyorsanız, o zaman, demokrasicilik oynamayın. 

Tabiî, bu konuda frekanslarımız da ayn. Ben, birey olarak, ömründe, geçici kurullarda 
bile yer almamış bir politikacıyım. Nereye geldimse hep seçime girdim kazandım veya kaybet
mek de kazanmak kadar onurludur... Ama, bir askerî darbe olacak, tercih yapacaksınız : Tank
ların üstündekilerle mi berabersiniz, altındakilerle mi berabersiniz? Bence, Şili'deki Pinochet'in, 
Türkiye'deki Kenan Evren'in, Sovyetler Birliğindeki Yazov'un birbirinden farkı yoktur; hangi 
gerekçelerle darbe yaparlarsa yapsınlar; ama, o darbelerde işbaşına gelen, tanklarla halkın ira
desinin üstünden geçenlerin emrinde başbakan yardımcısı olarak görev alanlann demokrasi 
anlayışı elbette benden farklı olacaktır, elbette aynı şeyi düşünmeyeceğiz. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim, lütfen... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Toparlıyorum... Toparlıyorum... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Süreniz geçti efendim... Rica ederim... Münakaşa yapmayalım... 
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K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Geçti Sayın Başkanım da, gruplar adına konuşanlar 
da surelerini geçmişti, onlara gösterdiğiniz müsamahayı bana göstermeyerek, Meclisin son otu
rumlarında kendi demokratik anlayışınızı da sergiliyorsunuz, demokratik anlayışınızı tescil edi
yorsunuz. Teşekkür ederim!.. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz'10 dakikadır; size İS dakikalık süre tamdık; S dakika fazla 
konuştunuz. Onu mu söyletmek istediniz? Lütfen... Rica ediyorum... 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. Sizi zor durumda bı
rakmam; bitiriyorum. 

BAŞKAN — Beni niye zor durumda bırakacaksın? İstediğini konuş süresinde. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Sizi şunun için zor durumda bırakmam : Uygula

mada da çifte standart oluyor, ben de saat tutuyorum. 
ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Ayıp, ayıp!.. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Ayıp, benim düşüncelerimi söylemem değildir; ayıp 

olan, çifte standart uygulayarak, demokrasiye inanmadığı halde demokratik görünerek, bu se
çimlerle, Türkiye'ye ekonomik, siyasal İstikrarın geleceğini iddia etmektir. Ama, şunu söylü
yorum : Bu seçimler, Türkiye'ye ekonomik ve siyasal İstikrar getirmeyecektir, huzur getirmeye
cektir. Seçimler olur olmaz, Türkiye'nin gündemine erken seçim gelecektir. Şunu da son söz 
olarak size söyleyeceğim: Sayın İsmail Cem'in geçen pazar yazdığı yazı çok doğrudur; bu se
çim Rus ruleti gibi bir seçimdir. Toplu tabancadaki o tek merminin kimin beyninde patlayaca
ğını önümüzdeki yakın günler gösterecektir ve biz sizi ibretle seyredeceğiz arkadaşlar. 

Saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Adalet Bakam, buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, şahsım adına ben de söz istemiştim. 
BAŞKAN — Efendim, Hükümet daha önce söz istedi. 
Sayın Almak, söz sıranızı Sayın Fehmi Işıklar'a devretmişsiniz, o yazınızı aldık; gereğini 

yerine getireceğiz efendim. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Teşekkür ederim. 
ADALET BAKANI SAKİR ŞEKER (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye

leri; Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 19 uncu Dönem Milletvekili Ge
nel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Teklifi üzerinde gruplar adına konu
şan değerli arkadaşlarımızın konuşmalarını cevaplandırmak ve Hükümetimizin görüşlerini sun
mak üzere Yüce Meclisin huzurundayız; şahsım ve Hükümetim adına hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Çok değerli arkadaşlarım, 26 Mart 1989'dan bu tarafa, Meclis içindeki ve Meclis dışında
ki muhalefet partilerimizin, ısrarla, Türkiye'nin gündemine erken seçimi getirmişolmalan, aşağı 
yukarı ikibuçuk yıl -meydanlara inerek- bu meseleyi işlemeleri, neticede Hükümetimizin ve Ana
vatan Partisi Grubunun bu konuyu gündeme getirmesinin sebeplerinden biri olmuştur. An
cak, bu sebebin, muhalefetin dediği gibi, kesinlikle Türk ekonomisinin sıkıntıya girmiş olma
sı, tıkanmasıyla alakası yoktur. 

Anavatan Partisinin kurulduğu günden bu güne, Yüce Türk Milletine söylediği bir şey var : 
"Milletimizin ve devletimizin menfaatları, parti menfaatlarının ve kişisel menfaatların her za
man önünde" olması. Bu sözünü defalarca kanıtladı da. 
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Cumhuriyet tarihine*bir baktığımızda, bir şeyi insaf ile göreceğiz : Meclislerimiz, erken 
genel seçim kararım almakta zorlanmışlar, hatta bir iki defa, üç aylık, beş aylık erken genel 
seçim dışında hiçbir tarzda da erken genel seçim kararını alamamışlar; ama, Anavatan Partisi, 
17 nci Dönemde, 1987 yılında, seçimleri bir yıl erkene almış ve o seçimleri yapmış -hem de 
en demokratik bir tarzda- iktidar olmuş. Bugün 275 milletvekilimiz var. (DYP sıralarmdan "\arin 
hiç olmayacak" sesleri) 

O, sizin görüşünüz... 
Hükümetin, Meclisteki destek konusunda hiçbir sıkıntısı yök. Ancak, insaf ile düşünür

sek, ikibuçuk senedir meydanlarda erken seçim rüzgarı estirenlerin, Türkiye'yi, her gün sanki 
bir erken seçim varmış gibi, erken seçim baskısı altına almaşı, özellikle de, seçime, artık, bu
sene iki ay gibi bir süre kaldıktan sonra, yeniden meydanlarda bu işi ateşlemesi, takdir edersi
niz ki, hiçbir hükümeti seçim baskısından kurtaramaz ve Türk ekonomisi konusunda, bir sene 
iki ay, bir sene üç ay gibi bir süre seçim ekonomisi uygulamak mecburiyetiyle karşı karşıya 
bırakabilir. 

İşte bu hadise, neticede Yüce Türk Milletinin önüne bir fatura getirir. Anavatan Partisi
nin değerli Grubu ve onun Hükümeti, hiçbir tarzda, milletimizin önüne böyle bir faturanın 
getirilmesini istememiş, bunun için fedakarlığı yine Anavatan Partisi Grubu yapmış ve erken 
genel seçimi gündeme getirmiştir. 

Bakınız, erken seçim konusunda partilerimizin geçmişte taahhütleri vardır; hatta verdik
leri kanun tekliflerinin bir kısmı -Anayasa değişikliği de dahil- hâlâ Anayasa Komisyonumuz
da bulunmaktadır. Bu tekliflerdeki iki madde çok önemlidir; 18 yaş, 600 milletvekili... 

I. .. . 

Pekâlâ, bu teklifleriniz Anayasa Mahkemesinin önünde dururken, bizim değerli Genel Baş
kanımız, Başbakanımız, önseçime karar verdikten sonra, muhalefet partilerinin genel başkan
larım toplantıya çağırmış; bu toplantıda ne demiş? "Sizin yaptığımz tekliflerden 18 yaş ve 600 
milletvekili şartını Anayasa değişikliği olarak kabul ediyorum. Ayrıca, Türkiye'nin, her hafta, 
her ay, her onbeş günde bir mahallî seçim gibi bir seçimi özejUikle muhalefetin, sanki genel 
bir seçim hayasına sokmasından dolayı, ülkenin büyük ekonomik kayıplara uğradığı bir nok
tada bunları da düzeltelim; gelin, Anayasanın onunla ilgili maddesini değiştirelim; hangi se
beple olursa olsun, mahallî seçimler sonrasındaki boşalmalarda, senede bir defa, bir günde 
sçcim yapalım" demiş ve o afüreye kadar da, boşalan yerlerdeki ,bdediye başkanlıklarını o par
tilerin meclis üyeleri tarafından yürütülmesini önermiş. Bunu neden yapmıştır? Şahsî bir men
faati yoktur. Burada ülkenin ve milletin menfaati olduğu için yapmıştır. 

Onun dışında bir başka hadise daha vardır: Denmiştir ki, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliklerinin yüzde 10 boşalması halinde 3 ay içerisinde Meclis seçime gitsin. Eğer bu boşalma 

,yüzde 10'un altında ise, bu konuda kararı Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi versin... Meclise 
bırakalım..." Ancak, bu 2 teklif muhalefet partileri tarafından kabul edilmezse, buna da razı' 
olacağımız kendilerine belirtilmiştir. 

Sonunda, muhalefet partilerinin genel başkanları' 'Hayır. Biz Anayasayı değiştirirsek, siz 
Seçim Kanununda çok farklı ve antidemokratik değişiklikler yaparsınız. O bakımdan, siz bir 
paket getirirseniz, biz bu şartı kabul ederiz" demişlerdir. Neticede, Anavatan Partisinin yetkili 
organlarında bu konu görüşülmüş, paket hazırlanmış ve muhalefet partilerimizin önüne kon
muştur. 
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Bu pakette ne var? Pakette, çevre barajlannın düşmesi var. Demokrasi istiyorsanız, de
mokrasi... Tercihli sistem var. 2 kat aday var. Başka ne var? Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak 
Seçim Kanunundaki 18 yaş var ve tercihte bir baraj vardır. Şimdi, bu kadar net bir paket gidin
ce, bu defa işin ciddiyeti anlaşılmıştır. 

Bakınız, milletimizin huzurunda çok açık olarak şunu söyleyeyim : -Çünkü, bunu 
dinleyeceklerdir- Muhalefet, zannetmiştir ki, Anavatan Partisinin o dev gibi 275 kişilik Gru
bundan bu erken seçim karan çıkmaz. Neden çıkmaz? Kendi eski alışkanlıkları var, hiçbir za
man çıkaramamışlar. Bilmiyorlar ki, 1987 yılında yine Anavatan Partisi Grubu, bu erken se
çim kararını vermiş. Bugün de, seçim sonunda sayımız bu kadar olmasa bile, gidip gelmemek 
olsa bile, memleketin menfaatlan doğrultusunda, Anavatan Partisinin bir yumruk gibi birle
şeceğini bir türlü düşünememişlerdir. Bakınız, Hükümetimiz adına huzurunuzda bu Gruba te
şekkür etmeyi bir borç biliyoruz, teşekkür de ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sonunda, anlaşma sağlanamamıştır. Niye sağlanamamıştır? İkti
dar olacağını iddia edenlerin, yüzde 10'Iuk genel barajı aşağıya çekmek, çevre barajını sıfırla
mak gibi; kesinlikle, bunun politik anlamının, iktidar olmayı düşünmediklerini ortaya koyar 
tarzda bir sistem geliştirmeye çalıştıkları, açık ve net olarak ortaya çıkmıştır. Tabiî, bizim böyle 
bir niyetimiz yoktur. Neden yoktur? Anavatan Partisi kurulurken, inandığı bir durum vardır; 
millete söylediği bir taahhüt vardır : Türkiye'de siyasî istikrarı sağlamak gerekir. Millet, kimi 
getirmek istiyorsa, tek bir siyasî partiyi iktidara getirsin, o siyasî iktidar kendi programını uy-
gulasın. Çünkü, bu millet, Türkiye'de koalisyonların yürümediğini çok net bir tarzda görmüştür. 

Hatırlayacaksınız; özellikle, Anavatan Partisine mensup milletvekilleri değil, muhalefet
teki arkadaşlarımız daha iyi hatırlayacaklardır. Koalisyonlar devrinde, "bu hükümetin ömrü 
üç ay, bu hükümetin ömrü altı ay" şeklinde, kurulduğu gün ömür biçilen hükümetleri bu mil
let unutmadı. İşte biz, Türkiye'nin o günlere bir daha dönmesini istemediğimiz için bu yüzde 
10 barajında ve çevre barajında ısrar ediyoruz. 

Sonunda ne oldu? Sonunda, Sayın Genel Başkanımız, muhalefet genel başkanlarına yap
tığı teklif kabul edilmeyince, "artık, erken seçimin şartlarına da, Seçim Kanunundaki değişik
liklere de biz karar vereceğiz, Seçim Kanununda mümkün olduğu kadar az madde değiştirece
ğiz ve lehe değiştireceğiz" taahhüdünde bulundu; onu yaparak huzurunuza geldik. 

Değerli milletvekilleri, elinizdeki metinlere bakınız, biz, Seçim Kanununda üç tane deği
şiklik yaptık, dördüncüsünü bulamazsınız. Nedir bu üç değişiklik? Birisi, iki kat adayla seçi
me gitmek. İkincisi, iki, üç kontenjanı olan dörtlük bölgelerde, yüzde 50'lik, yüzde 33'lük çev
re barajını, yüzde 25'e indirmişiz. Yine bu cümleden olmak üzere, kontenjanlı olan beşlik böl
gelerdeki yüzde 25'lik barajı, yüzde 20'ye indirmişiz. 

Şimdi, tercih... İki kat aday ve çevre barajlarının değiştirilmesinin dışında, hem de müs
pet değiştirilmesinin dışında, başka bir değişiklik getirmedik. 

Burada yapılanlara bir bakmak lazım : Türkiye'de, Cumhuriyetin kurulduğundan bugü
ne kadar, siyasî partilerde adaylar, ya önseçimle ya merkez yoklamasıyla ya da genel merkezle
rin tespiti ve tercihleriyle listeler oluşmuş. Türkiye'de milyonlarca seçmen, siyasî partilere üye 
olmamış, partilerde görev almamış; ama, gitmiş inandığı siyasî partilere oy kullanmış. Hiç kimse, 
bugüne kadar, o yüzde 90'lık kesimi hesaba katmamış, "onların iradesinden de ne olacak; on
lar sandığa gitsinler, oylannı atsınlar" denmiş. 

0 : 1 

— 86 — 



TAMJM. B : 133 24 . t .1991 O : 1 

İşte, bizim, bu tercih sistemini ve iki kat adayı getirmemizin esprin, yüzde 90'hk kesimi 
oluşturan Türk seçmenine, tercihini kullanma hakkı vermektir. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Siz buna inanıyorsunuz?!. 

ADALET BAKANI SAKİR ŞEKER (Devamla) — Biz inanıyoruz ve inandığımız için yaptık. 

Bakınız, tercihi niye milletvekili sayısı kadar yapmadık da, bir tercih yaptık, açıkça onun 
da gerekçesini anlatayım : 

Değerli milletvekilleri, siyasî partiler, iki kat adaylarını, bugünkü tüzük ve yönetmelikle
rine göre, ya önseçimle belirleyecekler ya merkez yoklamasıyla belirleyecekler-ya da merkez 
kararın tasvipleriyle sıralayacaklar. Peki, iki kat adayı tespit ettik. Ne kadar bir imkftnla tespit 
ettik? Ben, en geniş anlamda olan önseçimi dikkate alayım, önseçimde, her ilde veya her se
çim bölgesinde, nihayet, seçmeninizin, çoğu yerde yüzde 10'unu bile bulmayan üyelerinizle ön
seçimi yaptınız ve size sandıkta önseçim yaptığınız sayının on katı kadar daha insan oy vere
cek. Eğer, yaptığınız bu tercih yanlışsa, işte, o insanlara o yanlışı düzeltme hakkı verdik. \al-
nız, burada bir şeye dikkat ettik: Partilerin gerek önseçim ve gerekse diğer sistemlerle yaptık
ları tercihin bir ciddiyeti olsun, bir değeri olsun, partilerin otoriteleri de sıfırlanmasın diyerek 
bir baraj sistemi getirdik. Bu baraj nasıl olsun?.. Yüzde l'lik, yüzde 0,5'lik tercihlerle parti 
disiplini ortadan kalkmasın diye, fert başına ciddî bir tercih getirdik. Bunu bir örnekle açıkla
mak isterim : Beşlik bir bölgeyi düşünün -altılık bir bölgede biri kontenjan adayı olacağına 
göre- burada, 10 uncu, 9 uncu, 8 inci ve diğer sıralardaki adaylann en ön sıraya geçmesi için, 
o partiye oy veren insanların hiç olmazsa yüzde İS'inin tercihini alsın dedik. Bakınız, bu raka
mı S ile çarpalım; S kere 15; 75 eder. Hâlâ, sandığa giren yüzde 25 var; yüzde 25 boşta duruyor. 
\ani biz, ciddî bir şekilde halkın desteğini alan insanların öne geçmesini temin ettik. 

Eğer aksini yapsaydık; yani "tercih, bütün adaylar için kullanılır ve tercih yüzde 15'tir" 
deseydik, o zaman en gerideki 5 tane aday birleşirdi ve yüzde 15 tercihle listenin altını üstüne 
getirirdi. Bir taraftan, genel merkezlerde önseçimlerde parti disiplinini savunacaksınız, öbür 
taraftan da yüzde 15'lik bir azınlığın, sandıktaki yüzde 85'lik oya galebe çalmasını da hoşgörü 
ile karşılayacaksınız... Bunun hiçbir mantığı yoktur değerli milletvekilleri. 

Değerli arkadaşlarım, dört sene bu Meclisin toplantılarında birbirimizi kırdık, dört sene 
kavga ettik veya etmediğimiz günler de oldu. Bakınız, ben, Hükümetin bir üyesi ve Hükümet 
sözcüsü olarak, SHP Grubu Sözcüsü Sayın Güneş'e teşekkür ediyorum. Tenkit etti; ama, do
zunu yumuşak tuttu, tahammül edilir boyutlarda tuttu. Aynı teşekkürü Doğru Yol Partisinin 
sözcüsü olan Sayın Topçu'ya edemiyorum; yine hırçınlığını gösterdi, yine hırçın bir tarzda ve 
hiç olmaması gereken; güya kendilerinin istediği erken seçimi, biz, "evet" diye gündeme getir
mişken, hırçınlıklarını devam ettirdi. Neticede, bu konudaki kararı Yüce Milletimiz verecektir. 
Yüce Milletimizin sağduyusu, şaşmaz bir şekilde bu konuda tecelli edecektir. Bundan hiç kim
senin şüphesi olmasın. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Hiç merak etme sen!.. 

ADALET BAKANI SAKİR ŞEKER (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bakınız : Bir 
laf etti... 

NURHAN TEKÎNEL (Kastamonu) — Arif Yüksel geliyor!.. 

ADALET BAKANI SAKİR ŞEKER (Devamla) — Bir tarafta demokrasi lafı edeceksiniz, 
demokrasiye inandığınızı söyleyeceksiniz, sonra çıkacaksınız, Anayasamn ve Seçim Kanununun 
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kabul ettiği beş yıllık seçim süresini kabul etmeyeceksiniz... \ani, şu anda Anavatan Partisi 
erken seçim karan vermemiş de, zamanında seçim yapılıyormuş... Bu mantığı ben alkışlarımt.. 
Peki, Anayasanın "seçimler beş senede bir yapılır" diyen ilgili hükmü ne oluyor? Yuai, şimdi 
biz erken seçim kararı vermemişiz!.. Mantık çok sağlam!.. Bu mantığı muhakkak millet değer
lendirecektir. 

Meclisin meşruiyetini tartışıyor... Bu Meclisin meşruiyetini tartışmanın günü bu son gün
ler değildir. Geçmişte de tartıştınız. Eğer inanıyorsaydımz, o zaman, meşru olmayan Mecliste 
bugüne kadar oturmak külfetinde bulunmazdınız. Hem oturacaksınız hem de "meşru değil" 
diyeceksiniz... Kimi inandıracaksınız?.. 

ADtL AYDIN (Antalya) — Sizi çıkarmak için, sizi kovmak için oturuyoruz burada. 

ADALET BAKANI ŞAKfc ŞEKER (Devamla) — O kovma işini kimin yapacağım, 
20 Ekimde milletin oyu ortaya çıktığı zaman göreceğiz. 

Şurada bir insaf var mı? Şimdi siz çıkacaksınız bu milletin kürsüsünde, bir sene üç ay, 
bir sene iki ay evvel erken seçim kararını veren bu değerli gruba koltuk sevdasından bahsede
ceksiniz, koltuk... Eğer söylemeseydiniz, bu konulara girmezdim. Koltuk sevdası meselesini açar
sak sadece şunu söyleyeceğim : Bu Yüce Türk Milleti, bu Yüce Mecliste, milletvekili pazarları 
kuranları unuttu mu zannediyorsunuz? (ANAP sıralarından "Bravo*'sesleri) Unuttu mu zan
nediyorsunuz milletvekili pazarını kuranları, lobileri, otelleri; hangi şartlarda hükümetlerin ku
rulduğunu?.. 

Değerli üyeler, başka bir şey daha hatırlatmak istiyorum : Siz, 226 bile olmayacaksınız, 
sayınız olmayacak; sonra, yamalı bohça gibi hükümet kuracaksınız, yandan desteklerle, ker
hen desteklerle; sonra da, sıkıştığınız zaman çıkacaksınız bu kürsüye, aynen şunu diyeceksi
niz : "Bulun 226'yı, düşürün beni." 

O mantıklar geride kaldı, geride!.. Millet de onları unutmadı. Eğer, aklın, unutkanlıkla 
malul olduğunu sanıyorsanız, Yüce Milletin aklının unutmadığını 20 Ekimde göreceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda daha fazla konuşmayacağım. Görüştüğümüz bu Seçim 
Kanunu teklifinin ve alacağımız erken seçim kararının Yüce Milletimize, devletimize, tüm siya
sî partilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, izin verir misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Şahsımla ilgili söylediği sözlere cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN — içtüzük müsait değil, inşallah, seçim meydanlarında birbirinize cevabınızı 

verirsiniz. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sataşma var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ben sataşma görmediğim için, seçim meydanlarına bırakıyorum onu. 
Buyurun Sayın Işıklar. 
FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, değerli rmlletvekileri; gönül isterdi ki, bu son 

konuşmamda başka insanların hakkını arayayım; ama, kendi hakkımızı aramakla karşı karşı
ya kaldık. 
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Çok partili rejime geçtiğimiz günden bugüne kadar yarım yüzyıl geçti. Yarım yüzyıldan 
beri, çağdaş anlamıyla bir demokrasiyi kurmaya çalıştık; çok acılar çekildi, çok bedeller öden
di; ama, ne yazık ki, halen o noktaya ulaşamadık. Umarım, bu seçimle birlikte bunun önünü 
açmış oluruz. 

Seçimler, demokrasinin çok önemli önkoşullarından, temel koşullarından birisidir. Seçim 
adil olursa, özgür olursa, demokratik olursa ve genel olursa, bu koşulu yerine getirmek müm
kün olur. Bu yasayla bunları gerçekleştirmek mümkün değil; bu koşullar gerçekleşmiyor. Biz, 
hep birlikte, bunu biliyoruz; bu Meclis biliyor. 

1987 yılında Meclise geldiğimizden bu yana bu Mecliste bir şey tartışıldı; "yüzde 10 barajı 
haksızdır. Kimileri, kendi illerinde en çok oy aldığı halde gelemedi. Bu baraj sistemi değişmeli
dir." Daha da ileri gittik; "erken seçim yapılmalıdır, seçim yenilenmelidir; çünkü, ANAP, yüz
de 36 oyla, haksız yere Meclisin yüzde 65 çoğunluğuna sahip olmuştur" dedik. Şimdi görüyo
rum ki, muhalefet bu seçim sisteminden hiç şikâyetçi değil. "Yüzde 10 barajı, bu seçimlik de 
kalsın" diyorlar; yani, "bu seçimlik de -nasıl olsa biz geliriz- adil olmayan bu sistem devam 
etsin" diyorlar. 

ÖNER MtSKt (Hatay) — SHP böyle demiyor ama... 
FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Pardon... Doğru Yol Partisinin sayı lideri ve kimi yöneti

cileri böyle söylüyor, SHP'yi tenzih ederim. Acele etmeseydiniz onu düzeltecektim. 
Erken seçimin koşulları olarak başka ne söylüyorduk? TRT'den yeteri kadar yararlanma

dık, iktidarın borazanı olarak çalıştı. Sonra, zaman dar geldi, iktidar imkânları ANAP'ın le
hine kullanıldı. Şimdi bunların hepsi geçerli. Yani, bunlarda bir değişiklik yok; ama, bu seçim 
sisteminden rahatsız değiliz. Neden?.. Çünkü, "bu seçim sistemiyle belki biz iktidar oluruz" 
diye bir düşünce var. O zaman, erken seçimin nedenleri çok önemli olmuyor, iktidar için de öyle... 

Sayın başbakan, diğer parti liderlerini ziyaret ettikten sonra, kamuoyuna şunları açıkla
dı : "Siyasî istikrar gerekli* Yeniden seçilecek bir Parlamento ve onun çıkaracağı hükümet iki 
üç yıl tartışılmamalı. Sorunlarımız çok ağır, bu sorunları ancak böyle aşabiliriz." 

Sayın Başbakan, siyasî istikrar konusunda şimdiden çok büyük şüpheler var, kuşkular var. 
Hele, hiç hak etmediğimiz halde, uzun zamandan beri "Halkın Emek Partisi seçime girebilir 
mi, giremez mi; girmeli midir girmemeli midir?" tartışması yapılıyor. Biz diyoruz ki, HEP'siz 
bir seçim adil değildir, özgür değildir, demokratik değildir ve genel değildir. 

Şimdi, 2839 sayılı Yasanın 6 ncı maddesi diyor ki, "seçimler beş yılda bir yapılır." ANAP 
Grubu ve Hükümet büyük bir yüreklilikle bu beş yılı aşağıya indiriyor. Bir defa, bu hakkı tes
lim edelim; her iktidarın ve her babayiğidin kârı ve harcı değil bu. Madde bunun arkasından 
diyor ki, "beş yıl sonra 3 Temmuz günü -yani 1992'nin 3 Temmuzu- seçimin başlangıç tarihidir 
ve 1992 yılı ekim ayının ikinci pazar günü de oy verme günüdür." Yasa oy verme gününü belir
lemiş, 1992 yılı ekim ayının ikinci pazar günü. 

Sonra, 2820 sayılı Yasanın 36 ncı maddesi diyor ki, "siyasî partilerin, oy verme gününden 
en az altı ay önce teşkilatını kurmuş ve büyük kongresini yapmış olması gerekli." Yasada oy 
verme günü nedir? 1992 yılı ekim ayının ikinci pazar günüdür. O halde, Halkın Emek Partisi 
birbuçuk yıl evvel hem teşkilatını kurmuş hem de büyük kongresini yapmış, kazanılmış bir hak 
elde etmiş. Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu takvimi kısaltarak, daraltarak, kazanılmış 
hakkımızı elimizden alabilir mi ya da almalı mıdır? Bana göre, almamalıdır; buna halk karar 
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vermelidir. Her şeye kadir.olan Parlamento, şimdi Yüksek Seçim Kuruluna topu atıp, meseleyi 
belirsizliğe itip, devlet memurlarının karar vermesine neden olacak bir ortamı yaratmamalıdır 
bana göre. Üç tane değerli parti lideri burada; Sayın Mesut Yılmaz, Sayın Erdal İnönü, Sayın 
Demirel; biz bu hakkımızı, onların şahsında, Büyük Millet Meclisinden, sizlerden istiyoruz: 
Topu Yüksek Seçim Kuruluna atmaya gerek yok. 

Şimdi, "başından beri tartışılıyor" dedim. Gazete haberleri doğru olmayabilir; ama, köşe 
yazılarına çok malzeme olduk. Sayın Başbakan ANAP il başkanlarına sormuş, "HEP seçime 
girsin mi, girmesin mi?" Kimileri "girsin", kimileri "girmesin" demiş. Tabiî ki, her yurttaşı
mız gibi, her milletvekili gibi, Anavatan il başkanlarının da görüşü olacaktır; siyasî kararlara 
katkıda bulunacaktır, katılacaktır. Sonra, Sayın Başbakanın bir başka toplantısında -gazete 
kupürlerim okuyarak zamanınızı almak istemiyorum- tartışılmış "HEP girsin mi, girmesin mi? 
ANAP il başkanları "girsin" diyor,"girmesin" diyor". Sonra, Sayın Kalemli'ye sormuş, "du
rum nedir, girsin mi, girmesin mi?", "Efendim, işin eksileri var, artıları var" demiş Sayın İçiş
leri Bakanımız... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Kim yazmış? 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Efendim, Yavuz Donat yazıyor. Yani, sizin itibar edebile
ceğiniz bir gazeteci arkadaşımız. Şimdi, yalanlamadı; ama, doğru olup olmadığını bilmiyo
rum. Tabiî, ben ona dayanarak eleştirmiyorum; ama, bizim Parlamento dışına itilmemiz eksi
dir, artı sayılmamalıdır. Ülkede huzur istiyorsak, gerçekten iç barış istiyorsak, siyasî istikrar 
istiyorsak, bizi burada tutmaya çalışın. Yani, siz bu hakkımızı almayın, halk karar versin, mil
letimiz karar versin; biz ona razıyız. Birisi, "zaten barajı aşamazlar, SHP'nin oyunu bölerler", 
bir başkası "Acaba bizden ne kadar oy alır" diyor, tnsaf, merhamet edin, partimiz daha bir 
yaşında, imkânları çok sınırlı. Bir başka gazeteci de seçime girmememiz için şu gerekçeyi ileri 
sürüyor ve "Anavatan varlığını 12 Eylül generallerine borçlu, HEP'de mal varlığını Anavatana 
borçlu" diyor. "SHP'yi bölmek için seçime sokabilirler" diyor. Seçime girmemizi önlemek için... 

Şimdi, HEP, mal varlığını ANAP'a borçlu değil. Tabiî katkılarına teşekkür ederiz; ama, 
o gün SHP de oy verdi, Doğru Yol Partisi de oy yerdi. Kamu görevi yapıyoruz biz de parti 
olarak, o gün uygun bulundu ve oybirliğiyle karar verildi. Bu bir demokratik tavırdı. Bundan 
dolayı, ben, bütün varlığımı ANAP'a borçlu olacağım, ANAP da generallere borçlu olacak!.. 
"SHP'nin oylarım, sosyaldemokratlann oylarını bölmek için Halkın Emek Partisini seçime 
sokacak ANAP" deyip, onu caydırmaya çalışacaksın... Bu, doğru değil ve buna, yine, gazete
ciler de karar vermemeli; buna, burada bu Meclis karar vermeli; bizim hakkımız mı değil mi 
o kararlaştırmalı. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Demirel ya da Doğru Yol Partisi, "barajın bu dönemlik yüz
de 10'da kalması iyidir, siyasî istikrar açısından gereklidir" diyorlar. Kendi açılarından doğru 
olabilir. Koalisyonların sıkıntısını çekmiş bir insan; ama, biz son şansını kullanan bir siyasî 
parti değiliz, biz ilk şansımızı kullanıyoruz. îlk şansımızı kullanırken bizi engellememeye çalı
şınız. Şimdi, yüzde 7 oy oranı ile siyasî partilere yardım yapılıyor. Barajın tümden kalkması 
mümkün değilse, hiç olmazsa -ilke olarak- para yardımı yapılan oy oranına indirmelisiniz. 

Seçim tarihi makul bir zamana alınmalıdır. Siyasî partiler bu anlamda hazırlığını yapabil
melidirler ve biz bunu çok açıkça belirttik. Doğru Yol Partisine de rica ettim, SHP'ye de rica 
ettim, Anavatana da rica ettim; bizim, 27 Nisanda, bir beldemiz eksikti -sonradan belde olmuş-
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27 Nisanda o beldemizde de örgütlendik. Eğer, Sayın Bakanın dün komisyonda ileri sürdüğü 
gibi ve Adalet Komisyonu Başkam Sayın Alpaslan Pehlivanlı'mn bugün basına yansıyan gö
rüşleri gibi, altı ay şartı yalnız teşkilatlandırmada aranacak kongrede aranmayacaksa -ki, öyle-
o zaman, 20 Ekimdeki seçime bir hafta zamanla giremiyoruz. Bunu değiştirirsiniz, değiştir
mezsiniz size bağlı; ama 27 Ekim olursa, o mütalaaya, o görüşe göre, giriyoruz. Bizim görüşü
müze göre, 1992 ekim ayının ikinci pazar günü ölçü alınmalıdır; ama, sizin dediğiniz gibi ise; 
bu doğruysa, yorum öyle olacaksa, o zaman, biz, 27 Ekimde yapılmazsa yine seçime giremiyo
ruz. Çok açıkça ifade ediyorum, saklımız gizlimiz yok; isterseniz seçime sokarsınız, istemezse
niz seçime sokmazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Işıklar, lütfen toparlayınız. 
FEHMt IŞIKLAR (Devamla) — Hay hay Sayın Başkanım. 
Biz seçime katılmak istiyoruz. Biz seçime, kendi gücümüzle katılmak istiyoruz. Başka par

tilerin içinde seçime girmek istemiyoruz. Biz, zaten başka partilerin içindeydik, -o partiyi eleş
tirmek için söylemiyorum- bir parti kurduk, halkımıza programımızı sunduk, zor imkânlarla 
kendimizi anlatmaya çalıştık. Televizyon imkânımız yok, radyo imkânımız yok, gazeteler belli 
ölçüde sınırlandı; ama, buna rağmen anlatmaya çalışıyoruz. Bizim kararımızı milletimiz ver
sin istiyoruz. 

Söylendiği gibi, yalnızca doğudan ve güneydoğudan değil, bütün metropollerden ve Tür
kiye'nin her yerinden oy alacak bir partiyiz. Bunu bilerek karar verin, "Tfclnız doğuda, güney
doğuda güçlüler, o bakımdan oradan çok oy alırlar; buradan oy almamalılar" düşüncesiyle 
bir karara varırsanız, yanlış karar verirsiniz. Bugün seçim olsa, benim seçim bölgemde, Bursa'-
da, 40 bin oy alır Halkın Emek Partisi. Bunların hepsini yok sayamazsınız, yok saymamalısınız. 

Sizden seçime girme hakkımızı istiyoruz. 
Saygılar sunuyorum. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Işıklar. 
Komisyon raporunun -tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum. 

Seçimlerle İlgili Baa Kanunlarda Değişiklik Yapılman ve XIX unca Dönem Milletvekili 
Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanım Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2839 

Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik \apan Hükümler 

MADDE 1. — 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 182 nci maddesinin birinci fıkrasında yeralan (15 000 lira) ibareleri (75 000) lira ola
rak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddenin metinden çıkarılmasına ilişkin bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 inci maddesinin madde metninden çıkarılmasını 

arz ve tekUf ederiz. 
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Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Hüseyin Özalp 
Samsun 

BAŞKAN. — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Efendim, 
yetersayımız yoktur, bu itibarla, kabul edemiyoruz; takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI ŞAKtR ŞEKER (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Komisyon, 1 inci madde metinden çıkarıldığına göre, başlığında yer alan "298 Sayı
lı Seçimlerin Deme! hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun" ibaresinin haşiv ol
duğu meydana çıkıyor. Bu ibarenin de metinden çıkarılmasını kabul ediyor musunuz? Bu ko
nudaki düşünceniz nedir efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN KÂMİL T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Doğru
dur, İçtüzüğün 86 na maddesine göre çıkarılması lazım gelir. 

BAŞKAN — Meydana gelen maddî hatayı bu suretle düzeltiyoruz. 

2 nci maddeyi 1 inci madde olarak okutuyorum : 
MADDE 1. — 2839 Saydı Milletvekili Seçimi Kanununun 12 nci maddesinin ikinci ftkra-

sının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Şu kadar ki, bu partilerin katıldıkları her secim çevresinin o bölgede varsa kontenjanı 
çıktıktan sonra çıkaracağı milletvekili sayısının iki katı kadar aday göstermeleri şarttır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Sayın Yaşar Topçu ve Sayın Oürseler söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Ibpçu. 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; okunmuş bulunan yeni 1 inci madde, değişikliklerin özünü ifade ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, grup adına mı, şahsınız adına mı konuşuyorsunuz? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Grup adına konuşuyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O halde grup başkanvekilleri gelsin ve beyan etsinler. 
Buyurun devam edin efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu maddenin kabulünün doğru olmadığını söylediğimiz 
için, Adalet Komisyonu Başkanı ve Anavatan Partisi sözcüsü arkadaşımızdan ve Adalet Baka
nı arkadaşımızdan ağır tarizler yedik. Bizi hırçınlıkla itham ettiler. Oysa ne hırçınlığımız, ne 
de demokratik katılıma karşı çıkmamız sözkonusudur. Doğru söylediğiniz ve yanlışları düzelt
tiğiniz zaman, arkadaşlarımız eleştirilerden alınıyorlar ve sizi hırçınlıkla itham ediyorlar. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasa Komisyonu Başkam olan hukukçu arkadaşı
mız, eğer, çıkıp da burada, iki katı aday göstermeyi getirmekle, partilerin listelerindeki yanlış
lıkları düzeltmek için halkın katılımım öngördüklerini ve bunun demokratik bir katılım oldu
ğunu söylemeseydi hiç mesele yoktu. Türkiye'nin talihsizliği buradadır. Arkadaşlarımız, bil
diklerini, inandıklarını, okuduklarını ve bilimsel olarak kendilerine öğretilenleri -siyaset uğruna-
zaman zaman bir kenara bırakmayı göze alıyorlar. Ben, dört yıldır bu Meclisteyim, şimdiye 
kadar bunu yapmadım, siyaset uğruna böyle bir şey yapmadım. 

Beyler, demokratik katılım mı istiyorsunuz? Evetse, yüzde 15'i bulmayınca niye adamın 
verdiği oyu geçersiz sayıyorsunuz. Hem demokratik katılıma çağırıyorsunuz, hem oy kullandı
rıyorsunuz hem kullanılan oyu geçersiz sayıyorsunuz... Bunun neresi demokratik katılım? Bu 
nasıl bir demokratik katılım anlayışıdır ki, insanların kullandığı oyları ve iradelerini geçersiz 
sayıyorsunuz. Hukukçu arkadaşlarımız bilirler, şu mantığı yürütüyorsunuz : Rousseau mantı
ğı vardır. Herhalde arkadaşlarımızın mantığı onunla çakışıyor. "Çoğunluğun yanında değil
sem yanılıyorum..." Bu, Rousseau mantığıdır; bu yanlış Rousseau'ya aittir; "çoğunluğun için
de değilsem yanılıyorum*' diyor. 

Adalet Komisyonu Başkanı arkadaşımız diyor ki, "bu bir katılımdır." Peki, demokratik 
katılım da, niye bir tercih ile sınırlıyorsunuz? 6 milletvekili seçilecek olan yerde, bırakın, halk 
6'sını da seçsin. Niye bir tane oluyor? Bu teklifi size getiren, daha doğrusu bunu çıkaran mev
ki, makam sahibi, bunun yüzde S olmasını istemişti; niye yüzde 15'e çıkardınız, katılım istiyor
sunuz da? Niye 15'e çıkardınız? Bizatihi bu grubun içinde karşı olan arkadaşlarımız olduğu 
için, yüzde 10 olarak komisyona geldi, orada yüzde 15'e çıktı... Neden? "Büyük değişikliklere 
sebebiyet verir" diye... Bu katılımı o kadar istiyorsunuz da niye böyle yaptınız? 

Şimdi, Sayın Adalet Bakanına şunu hatırlatmak istiyorum : Kendisinin seçildiği seçimde, 
adı ve soyadı Sivas oy pusulasında yazılı değildi; unuttu bunu herhalde. Bu Mecliste oturan 
sayın üyelerin hiçbirisinin adı 18 inci Dönem oy pusulalarında yazılı değildi. O kanunu kim 
çıkardı? Anavatan Partisi Grubu çıkardı. Bu kanunun adı nedir? 3403 sayılı Kanun. Hangi 
maddesi? 9 uncu maddesidir. Adalet Bakanı bunları bir defa okusun da ondan sonra buraya 
gelsin. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Onu biliyor. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Adalet Bakanı başka bir. şeyi daha bilmiyor. Diyor ki,' 'biz 

seçimi öne aldık, 13 - 14 ay evvel yapıyoruz." Adalet Bakanı 2839 sayılı Yasayı da bilmiyor. 
Sayın Fehmi Işıklar söylediği için ben tekrar etmek istemiyorum: Seçim eğer zamanında yapıl
saydı oy verme günü 1992 yılının 14 Ekim günüydü. Siz 20 Ekim günü oylama yaptığınıza gö
re, seçimi 13 -14 ay önce değil, 11,5 ay önce yapmış oluyorsunuz. Demek ki, Adalet Bakanı 
2839 sayılı Yasayı da bilmiyor. 

Bir başka şeyi daha bilmiyor : 2839 sayılı Yasada, 1987 seçimlerinde 35 inci madde vardı, 
bugün yine var. O maddeyi Konsey oraya koymuştu ve tercih vardı; yüzde 25 tercih vardı. O 
zaman arkadaşlarımız neredeydiler? Bu grubun sayın üyeleri neredeydiler? Siz, madem bu ka
dar demokratik olmaktan yanaydınız da, niçin o günkü maddeyi askıya aldınız? Bunu askıya 
alan sizsiniz. Saat pandülü gibi bir o tarafa bir bu tarafa gidiyorsunuz geliyorsunuz. Sizin söy
lediklerinizin izah edilemeyen, anlatılamayan, inandırıcı olmayan yanı budur. Bir tarafta şöyle 
yapıyorsunuz, bir tarafta böyle yapıyorsunuz. 
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Değerli üyeler, tercih 1961 yılından bu yana hep olmuştur. Ben Adalet Partisi içinde gö
revli olduğun için gayet iyi hatırlıyorum; o zamanlar Adalet Partisi içinde olan, şimdi bu grup
ta olan bazı arkadaşlarımız da hatırlayacaklardır; dört beş defa, yüzde 50 gibi büyük oranlar
daki tercihleri aşarak gelenler olmuştur bu Meclise. Halkın tercih etmesini kim reddedebilir? 
öyleyse, bunu getirirsiniz... Bunu metotları var; biraz kendinizi yorun lütfen. Bunu, Avrupa'
da uygulayanlar var; ama, böyle değil. Eğer istiyorsanız, halkın önüne koyarsınız, bütün listeyi 
halka yaptırırsınız. 

Başka bir şey daha söylemek istiyorum : Bir misal vermek istiyorum. Sayın Adalet Baka
nının partisinde az üye olabilir, bizde çok üye var, 2 milyon üyemiz var. 40 bin 50 bin üyemizin 
bulunduğu vilayatlerimiz var. 

SADETTİN AĞACIK (Kastamonu) — 5 milyon üyemiz var, 5 milyon. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Size bir misal vermek istiyorum : 10 bin kişinin katıldığı 

bir önseçimde, 8 - 9 bin oy alarak gelen liste birincisi bir adayı düşününüz. Bu önseçimin yapıl
dığı ilde de, tercih işareti kullanan parti 40 bin oy almış; 6 bin kişi de en sondaki zatı tercih 
etmiş. Ne oldu, 6 bin oy, 10 bin oyu geçti, önseçimde 10 bin oyun kullanıldığı yerdeki vatan
daş... (ANAP sıralarından "Olur mu?" sesleri) Tabiî olur. Sizde olmayabilir, bizde olur. Kaldı 
ki... (ANAP sıralarından gürültüler) Dinleyiniz efendim; sabırlı olunuz; dinleyiniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, evvela, bir sükûneti temin edelim efendim. 
Muhterem arkadaşlar, müzakereyi sükûnetle mi takip edeceğiz, yoksa hatibe söz atmak 

veyahut da orada mırıldanmakla mı takip edeceğiz? Bu kanunu normal usuller içerisinde çı
karmak mı istiyorsunuz, yoksa devam mı etmek istiyorsunuz? O itibarla, sakin olarak dinle
menizi rica ediyorum. 

Devam edin efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
tHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Tfenlış hesap yapıyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, sataşma varsa, onun cevabını grup sözcüleri verir. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) —'Bunları siz görmemiş olabilirsiniz, ama biz gördük arkadaş

lar. Biz ondan yana da değiliz, ona da itirazımız yok. Bizim buradaki itirazımız şudur : Anaya
sanın 75 inci maddesine göre tespit edilmiş olan sayıdan iki katı fazla sayıyı, siz, kendi Grubu
nuz açısından buraya bir istisna olarak, bu seçimde getiriyorsunuz; bizim karşı olduğumuz bu. 
Biz, ''Siyasî partilere göre Seçim Kanunu yapılmaz, Seçim Kanununun birinci özelliği partilera-
rası konsensüstür" yani, mutabakatıdır diyoruz. İkinci özelliği de, ülkenin demokratik bir şekil
de temsilini sağlayacak adil, eşit, özgür ve dürüst bir seçim yapılmasını sağlamaktır diyoruz. Bi
zim itirazımız bu noktadadır. Bu noktada, "iki misli aday koyuyoruz... Bunda yanlışlık olmuş
tur, seçmene düzeltme şansı verelim" diyorsunuz. Niye bir tane?.. Belki bir yanlışlık daha var, 
belki aynı seçmen bir yanlışlığı daha düzeltecek... ikincisine niye o fırsatı vermiyorsunuz? Hani 
demokratik katılımdı?.. Yani, o oyu veren kişi, sizin, bilfarz altılık bir bölgede, on adaylık yaptı
ğınız listede ille de bir tanesini mi yanlış bulacak? Yahut da, kontenjanını yanlış buldu, niye de
ğiştiremiyor? Adayı çok sakıncalı buldu seçmen, niye değiştiremez?.. Onu değiştirme şansı yok. ' 
Niye?.. "Bunun adı demokratik katılım..." Bunun adı demokratik katılım değil; bunun adı, si
zin kendi teşkilatınızı tatmin etmek için, denge kurmak için getirdiğiniz bir seçim sistemi. 

Ne olacak o zaman?.. Ben size olacak işi söyleyeyim : Listenin başında olan kişilerle, liste
nin içinde olan kişiler -bizim endişemiz buradadır- birbirini karalayacaktır; hem de fiskosla 
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karalayacaktır. Haktanırda sdyienenlcri duymayacaksınız. Duyduğunuz zaman is İsten geçmiş 
olacaktır. Buradaki rekabet, "ben ondan daha iyiyim** seklinde olmayacaktır; "benim önüm
deki, benim üstümdeki benden kötüdür* * diye olacaktır; bizim endişemiz buradadır. Bazı ırk 
mülahazaları ortaya çıkacaktır, bazı etnik mülahazalar ortaya çıkacaktır, bazı mezhep müta-
hazalan ortaya çıkacaktır. Pikenin beyle bir sosyal çalkantı içerisinde olduğu bir donemde bu
nu hızlandırmış olararnım? İstanbul'da propagandayı d altından başka turta yapacaktır; İz
mir'de, Mersin'de, Bursa*da başka yapacaktır, Erzurum'da başka yapacaktır; bizim endişemiz 
budur. 

Sizler "acaba kendi içlerinde bir uyumsuzluk mu var?" diyebilirsiniz. Bizim hiçbir uyum
suzluğumuz yok. Sizin cesaretiniz varsa -bizim cesaretimiz var- gelin Önseçim yapabm; siz de 
yapın, biz de yapalım... (ANAP sıralarından "Var" sesleri) lamam efendim. Siz bakanlarını
zı, miUetvekillerinizt -arkadaşlarımız **biz alıştırmadık** diyor- önseçmeninizin, taraftarınızın 
önüne koyamıyorsanız, bunda bizim kusurumuz ne? Bunda milletin kusuru ne? (ANAP şua
larından "O bizim iç mesdemiz" sesleri) İç mesdenizi bir yasaya esas îlke yapıyorsunuz; yan
lışlık burada; biz de size onu anlatmaya çalışıyoruz; buradaki gayretimizin sebebi bu. Bunun 
için, ülkenin çalkantıya girmesi dahil, çok zararlı şeyleri göze alıyorsunuz. Anlatmak istediği
miz bu; yanlışlık bu. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Sizin iç mesdeniz... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... Niçin cevap vermek ihtiyacım duyuyorsunuz? 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — iyi ya, aynı şeyleri söylüyoruz. O halde, gdin, yol yakın

ken bu işten vazgeçin. İki misli aday gösterip de, bunun içerisinden tercih yaparak vatandaşa 
seçtirecekseniz; o zaman bu sınırlamalan kaldırın. 

Ben buradan size teklif ediyorum; Almanya'da uygulanan sistemi getirin hadi!.. Vatanda
şın önüne iki tane sandık koyun, iki tane de oy pusulası verin. Almanya'da öyledir, ben size 
buradan tarif edivereyim: Oy pusulasının birisinde sadece partiler ve amblemler vardur, işareti 
oy pusulasına basar oyunuzu atarsınız. 1967 yılı seçimlerinde, bizde olduğu gibi... öbür oy 
pusulasında da bütün partilerin gösterdikleri adaylar yardır... O da ihtiyaridir. Seçim kurulu 
başkam seçmene "partilerin önseçimine katılmak istiyor musunuz?" diye sorar; seçmen, 
'istiyorum** derse, hemen, partilerin adaylarının yazdı olduğu birleşik oy pusulasını seçmene 
verir; seçmen, onun içerisinden istediği kadarım işaretler, öbür sandığa atar; akşam olunca se
çim sandığı açılır, seçim sandığından hangi partinin ne kadar milletvekilliği kazandığı tespit 
edilir, ancak, o miUetvekinerinin kim oldukları öbür sandıktadır; öbür sandığı açar... İşte katı
lım budur. Siz bu kadar cesaretli misiniz? (ANAP sıralarından gürültüler) Sayın milletvekille
ri, Sayın Grup, siz kendinizi halkın önüne koymaya bu kadar teşne misiniz?... Buyurun, işte 
sistem budur; sistem getirecekseniz, budur. Sizin yaptığınız ne?.. Kendi teşkilatınızı tatmin et
mek için, yasaları allak bullak etmek!.. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Tercih bunu getiriyor. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla)—Terrih bunu getirmiyor; tercih, bir İrisi içmbirbirinizle olan 

mücadeleyi, birbirinizle olan... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, size, aşağıdan diyalog imkanı vermedim... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bakınız ne olacaktır? Siz burada çoğunluktasınız, parma

ğı kaldırır, bu yasayı çıkarırsınız; komisyondan da geçirdiniz... 
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BAŞKAN — Sayın Topçu, süreniz doldu, Yalnız, bir hususu söyleyeyim; Meclise hitap edin! 

YASAR TOPÇU (Devamla) — Bitiriyorum efendim, bitiriyorum. 

Burada Sayın Bakan olarak oturan arkadaşımızı listenin başına yazarsınız, o arkadaşımız 
kürâüye çıkıp, seçmene "benim listenin başında olmama fazla güvenmeyin, beni de tercih edin" 
demek zorunda kalır. Bu olur. (ANAP sıralarından, gürültüler) Ah, sadece böyle olsa mesele 
kalmaz; başka şeyler de olur. Biz sizi uyarmaya çalışıyoruz, bu yanlışlıkları yaptırmamaya çalı
şıyoruz; görevimiz bu. 

Burada, sanıyorum, şu Meclisin son toplantılarından birisini yapıyoruz, bundan sonra bir 
iki toplantı ya var ya yok. Şu anda dahi biz, muhalefette bulunan iyiniyetle bu işe yaklaşmış, 
Türkiye'nin erken seçimde sayılamayacak kadar çok menfaati olduğuna inanmış bir parti ola
rak sizi bu yanlışlıklardan alıkoymaya çalışıyoruz; gayretimiz budur. 

Saygı sunarız. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN'— Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Güneş Gürseler; buyurun. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; önünde sonunda, gecikmiş erken seçim yaklaştı, hep beraber ülkeyi seçime gö
türüyoruz. Ben, bu hazırlık çalışmalarında, Yüce Meclise başarılar diliyorum. Gecikmiş erken 
seçimin ulusumuza hayırlı olmasını diliyorum. 

,- Yalnız, 2 nci madde üzerinde konuşmaya başlamadan önce, Sayın Pehlivanlı'ya ve Sayın 
Bakana bir yanıtım var, o da şu: tş döndü dolaştı "Türkiye'de erken seçim, muhalefet istediği 
için yapılıyor" noktasına geldi. Yani, "iki yıldır, ikibuçuk yıldır meydanlarda bağırdınız, ba
ğırdınız; işte, âlın biz de seçim yapıyoruz" dendi. (ANAP sıralarından gürültüler) Hayır, ha
yır, eğer muhalefet istediği için seçimi yapsaydınız, 26 Martın hemen ertesinde, biz secim iste
meye başladığımız dönemde.yapardınız. 

Şimdi, eğri oturalım doğru konuşalım; bir noktaya geldik... Neyiniz eksik? Hiçbir şeyiniz 
eksik değil; Parlamentoda çoğunluğunuz var, gencecik Başbakanımız, Hükümetimiz var... 
(ANAP sıralarından alkışlar) Ama bir yere gidiyoruz; seçime gidiyoruz ve ortada bir gerçek 
var. Sayın Bakan, biraz önce, "eskiden, bulun 226'yı düşürün hükümeti derlerdi" dedi. Şimdi 
o da yok, onu da diyemiyorsunuz, her şeyiniz var; ama, bir yere gidiyoruz ve siz gidiyorsunuz 
bir yerden! Bunun bir sebebi var : Ülkeyi yönetemediniz... Yönetemediniz... Yönetemediniz; 
kaçıyorsunuz... (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi bakın, daha yılın sonuna gelmeden 21 trilyon liralık ek bütçe yapmak zorunda kalı
yorsunuz. 40 trilyon liralık açığınız var. Borçlanma öyle bîr noktaya geldi ki Sayın Maliye Ba
kanı bile artık iç borçlanmadan söz edemiyor,- iç borçlanma yerine banknot matbaası çalıştırı
lıyor. Ekonomik büyüme, kişi başına gelir artışı, artık istatistik oyunlarıyla vatandaşın gözüne 
sunulmaya çalışılıyor. Dış itibar düşüyor, dış ticaret tıkandı; oysa, dolar 5 bin liraya doğru gi
diyor. Tarımı, büyük bir başarıyla, çökerttiniz. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Maddeyle ilgili konuşun, maddeyle ilgili olsun. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Buğday üreticisinden tütün üreticisine, fındıktan pa
muğa kadar çiftçi ne kadar perişandır, onu biliyorsunuz. "Konvertibiliteye geçilecek, bir döviz 
rezervi oluşturmak üzereyiz" diye gururla söylüyordunuz, şimdi, döviz rezervleri erimeye başladı. 
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FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Hangi madde üzerinde konuşuyorsunuz? 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Bütün maddeler Üzerinde konuşuyorum ve seçim üze

rinde konuşuyorum. Bu ülkeyi yönetemediğinizi, bu Yüce Meclisin kürsüsünden, bu dönemin 
son konuşmasında dile getirmek istiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

H. SABRt KESKİN (Kastamonu) — Maddeye gelin maddeye. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Yıllarca, fonları denetim altına almanız gerektiğini 

söyledik ve "fonlardaki uygulamanız yanlıştır" dedik. Şimdi, giderayak fonlarda düzenleme 
yapıyor Sayın Hükümet. Sayın Pakdemirli bile "fonların sayısını bilmediğini" söyleyebiliyor. 

Bizim arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar, oradan bazı rakamları vermek istiyorum... 
BAŞKAN — Sayın Gürseler, ben burada biraz meşguldüm, konuşmanızı takip edemedim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Estağfurullah. (Gülüşmeler) Ben herkese dinletebil

dim sanıyordum. 
BAŞKAN — Ama, görüyorum ki, sadet dışındasınız. Lütfen -eski ifadesiyle- sadede ge

lin, rica edeyim... 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Anladım Sayın Başkanım; ama bu dönemin son ko

nuşmasında... 
BAŞKAN— Ama, sürenizde bir... 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Teşekkür ederim. 

. Şuna da izin verin Sayın Başkanım. 
Bakın, 1984 - 1987 döneminde öyle bir fon sistemi oluşturdunuz ki... 
MEHMET GEDİK (Bursa) — Seçimi anlat. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Onun cevabım biz veriyoruz efendim, lütfen müdahale etmeyin. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Bakın, geçen dönemde kurduğunuz fonların, yıllık 

ortalaması 9; bir başka açıdan, ortalama her 6 haftada bir fon oluşturmuş durumdasınız. 
Ayrıca, bir şey daha söyleyeceğim : 1984 sonrasında her ikibuçuk günde bir, fonlarla ilgili 

yeni bir mevzuatın veya mevzuat değişikliğinin Resmî Gazetede yayımlanması sözkonusu oldu. 
İlginçtir, bu rakamı vermek istiyorum: 1990 yılı; 1990 yılında sadece 3 fon kurdunuz; ama, 

fonlarla ilgili 7 tane kanun hükmünde kararname, bir tane tüzük, 56 tane Bakanlar Kurulu 
kararı, 24 tane yönetmelik, 65 tane ana tebliğ; yani, 1990 yılında 174'e ulaşan fonlarla ilgili 
mevzuat; bir yılda 174 mevzuat... (ANAP sıralarından gürültüler) 

H. SABRt KESKİN (Kastamonu) — Bunların maddeyle ne ilgisi var? 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Geldim seçime... 
BAŞKAN — Sayın Gürseler... 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — İşte bunları yaptığınız halde, fonları yönetmek için 

bir yılda 174 tane mevzuat çıkardığınız halde, gene de bu ülkeyi yönetemediniz. Yönetemedi
niz; gidiyorsunuz; ama, sizi götüren, sizin kendi kararınız değil, sizi halk götürüyor, halk! 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; biraz önce, Sayın Bakan "bunlar kısır 
tartışmalardır" dedi. Bunlar, yani, seçimle ilgili tartışmalar kısır tartışmalar değildir; bunlar, ^ 
rejimi temeline oturtmaya ilişkin tartışmalardır. Bakın, sizin döneminizde, bir şeyin yerine otur
madığı gerçeği ortaya çıktı: 12 Eylül yasasının bazı hükümleri öturmadı. Yani, parlamentolar 
5 yıllık olamadı. İki dönemde de dört yıl dolduğunda seçimlerin yenilenme zorunluluğu orta
ya çıktı; bu birinci gerçek. 
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İkinci gerçek de, seçim yasalarıyla durup durup oynayıp, halktaki temsille oranlanamaya-
cak şekilde parlamentoda sayı oluşturmak da, hiçbir işe yaramıyor; yani, 270 kişiyle, 290 ki
şiyle de fdinse, eğer bu çoğunluğun halktaki desteği devam etmiyorsa, bu çoğunluğun halkta
ki desteği aynı oranda değilse, dayanması güç oluyor. 

İşte, sunun mücadelesini yapıyoruz: Bu ülke, artık, kaba bir seçim yasasına kavuşmalı
dır. Bu ülke, her seçim Öncesinde yeni bir seçim yasası yapma durumunda kalmamalıdır. Bu 
ülke, siyasî partilerin ve milletvekillerinin, iki ay sonra yapılacak seçimin yasasuun nasıl oldu
ğunu bilememeleri gibi bir belirsizlik ortamından artık kurtulmalıdır. 

İşte, onun için, demokratik, adil, dürüst bir seçim yasası yapalım diyoruz; onun için bu 
katkıları koymaya çalışıyoruz; onun için uzlaşma, ortak çaba diyoruz; ama, Sayın Adalet Ba
kanımız, bu işin dedikodusu düzeyindeki tahminleri, varsayımları dile getirmeye çalıştı. 

"Barajlar düşürülsün" derken, "barajlar kaldırılsın" derken biz kendimizi düşünmüyo
ruz. Sayın Adalet Bakam, "barajların düşürülmesini istiyorsunuz, korkuyor musunuz barajı 
geçemeyeceğinizden?'' dedi. Derdimiz o değil. Biz, baraj yüzde 5 olsun, yüzde 1 olsun derdin
de değiliz, Önergelerimiz orada. Biz, barajlar kalksın, baraj olmasın diyoruz. 

MUSTARt CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) — Orada ayrı, burada ayrı... 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — VaUndeşın her düşüncesi, her oyu bu şualarda tem-

sü edilsin diyoruz. Barajların arkasına ağınmak sizin zihniyetiniz. 
Bir haksızlık daha yapıldı; Türkiye'de... 
BAŞKAN — Sayın Gürseler, iki katı aday gösterme konusu var. Bu konuda bir şey söyle

diniz mi?.. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Geliyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN —• Süreniz doldu; hâla bu konuda bir kelime söylemediniz. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Geliyorum efendim. 
BAŞKAN — Geldiniz; ama, süreniz doldu. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Müsaadenizle efendim, toparlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu madde, iki katı aday gösterilmesi maddesidir. Bu teklifte 
getirmeye çalıştığınız tercihli sistemin başlangıcı ve dayanağı budur. Bu madde kabul edilirse, 
bundan sonra tercihli sistem de bunun üstüne bina edilecek. Hainiz, iki çelişkiyi gidermek la-
zun. Bu yasa teklifiyle, Türkiye'ye tercih geliyor değil; terem zaten yasada var; ama, bu terdhi, 
şimdi savunduğunuz tercihi, geçen seçimde uygulanmaz hale siz getirdiniz, uygulamayan sizsi
niz. Ayrıca, ondan önce de yok değildi; Türkiye'de 1960 öncesinde daha ilerisi vardı, karma 
üste yapmak mümkündü ve vatandaş yapıyordu. 

Biz tercihe karşı değiliz; tercih, benimsediğimiz, desteklediğimiz bir sistem; ama, böyle 
bir tercih, hem bugünkü milletvekillerini memnun etmek hem parlamento dışında adaylığı dü
şünenleri memnun etmek hem de bir kısmına "boş ver, tercihi getirdik; ama, barajı koyduk, 
kimse seni geçemez" diyebilmek için zorlamayla getirilen düzenleme yerinde değil. Onu söyle
mek istiyoruz. 

Ayrıca, bu şekliyle, tercih, Anayasaya aykırı. Hemen onu özetleyip sözlerimi bağlıyorum. 
Neden Anayasaya ayları?.. Anayasanın 67 nci maddesinde, "eşit oy" ilkesi var. Vatanda

şın oyu eşit... Şimdi, bu tercihli sistemle ne yapıyorsunuz? Bir partinin oyunun 70 bin olduğu 
bir seçim çevresini örnek vermek istiyorum. Orada da diyelim 8 tane aday var listede. Parti 
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bunları ön tecimle ya da merkez yoklamacıyla aralamış. Bunlardan sadece bir tanesine» yani 
ydade İS barajım gecen, yani 10 500'ûn üstünde bir tercih yapılmış. Bu da beşinci şuadaki 
aday olsun. Bu adaya 10 500 tercih yapümış. Bu aday birinci şuaya geçecek; fakat, diğerlerine 
tercih yok. Bunu nasu yorumlarsuuz? ühni, o yörede partiye oy veren 70 bin seçmenden 59 
500*û demiş İd "ben partinin yapağı sıralamayı terdh ediyorum, bunu bocmuyonım.*' 

BAŞKAN — Sayın Görseler inşallah tercih maddesinde konuşmazsınız. 
GÜNEŞ GÜRSBLER (Devamla) - Ama, 10 500 seçmen tercih loıllandı diye S9S00 seçme

nin oyunun önüne geçmiş... Bu, eşit oy ilkesine aykırıdır. 
İkinci Anayasaya aykırılık; 2 milletvekili çıkaran yerde tercih 1/2 dir. 
BAŞKAN — Sayın Görseler bir şey sormak isterim. Siz tercih maddesinde konuşmayıp 

da onu da burada konuşmak suretiyle sureye mi dahO etmek istiyorsunuz? 
GÜNEŞ GÜRSELBR (Devamla)—Sayın Başkanım, biraz önce anlattun. Bu madde eğer 

kabul edilirse, bundan sonra tercihli sistem üzerinde faunışmamn pek o kadar Ooen^ 
cakur. 

BAŞKAN — Yui, sureniz çok aştı demek istiyorum efendim, 
GÜNEŞ GÜRSELBR (Devamla) — Ibparladun efendim, bitiriyorum. 
Her seçim bölgesinde, bir tercih nedeniyle, vatandaşın tercih oram farklı, 4 milletvekili 

çdcan yerde dörtte bir 6 milletvekili çıkan yerde aluda bir 8 miUetveküi çıkan yerde de sekizde 
birdir. Nerede eşitlik?.. 

Sonra, gümrük kapıcıyla içeride oy kutlananların oyu arasında farklılık da söz konusu. 
Gümrük kapısında oy kullanan tercih yapamayacak; ama, yurt içindeki sandık bölgelerinde 
oy kullanan tercih yapabilecek. 

Bunlar nedeniyle, bu tercih sistemi Anayasaya aykm ve bunun yürümesi de mümkün de
ğil; ama, biraz evvel, konuşmama başlarken de söyledim, bu seçime gidiyoruz ve bu seçime 
güle oynaya gidiyoruz. Bu seçime hep beraber gidiyoruz. Bir şey vaat ediyoruz halkımıza, bu 
seçimde sandıkta güller açacaktır. (SHP şualarından alkışlar) Halkımızı mutlu eden iktidarı 
bu seçimde kuracağız. 

Hepinize saygılar sunuyor, Sayın Başkana teşekkür ediyorum. (SHP şualarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görseler. 
ANAP Grubu adına Sayın Pehlivana; buyurunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
ANAP GRUBU ADINA ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; maddede sözü edilen iki kat aday gösterme konusu, gerçekten üeriki maddede ge
lecek tercih sisteminin başlangıcıdır, bazıdır; ama, Saym Görseler-çok sevgifi arkzdaşmfo 
misyonda uzun sure çalıştık- liderinin de ufak oenzerlüUerinitaşuııasıdotayısıyia ve gayet tabiî 
ki sempatik konuşmasıyla ve de Sayın Başkanımın müsamahası ile 2 nci maddeden başka her 
şeyden bahsetti, labit, bu, demokrasidir, konuşulur; demokrasi vardır, herkes her istediğini ko
nuşur da, kuralsız demokrasinin adı da anarşidir, önce kurala uyacağız. Kural da, 2 nci mad
de üzerinde konuşmak. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Konuştuk, onun üzerinde de konuştuk. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Yine de, seçime niye gittiğimizi izah ettiğim 

cümleleri ya iyi dinlememiş, ya •kusura bakmayın- anlamamış. "Muhalefet partileri istiyor di
ye seçime gidiyoruz*' demedik. 
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ÖNER MÎSKİ (Hatay) — Ekonomi gerektirdiği için gidiyorsunuz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Şu andaki, ikibuçuk seneden beri ortaya ko
nan seçim atmosferinin Türkiye'ye daha fazla zarar vermesini önlemek bakımından ve devlet 
politikalarında ciddî tedbirler alınmasını sağlamak bakımından, Türkiye'nin ortamı bir seçimi 
gerektirdiği için gidiyoruz. Muhalefet istiyor diye illa seçime gitmek demek değildir; ama, tabiî 
katkısı da yok değildir. Erken seçime hep birlikte karar vereceğimize göre, beraber gideceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, diğer konulara değil de, Anayasaya aykırılık konusuna de
ğinmek istiyorum : Bir defa "70 bin oy alınan bir yerde, bir aday, 10 500 kişiden tercihli rey 
aldığı takdirde birinci sıraya geliyor; ama, 59 500 rey alan bir kişi bir aşağıya kayıyor" mantığı 
doğru değil. Biraz evvelki konuşmamda da söyledim; sadece partiye oy vererek, sadece partiye 
mühür basarak kullanılan oylar, o partide milletvekillerinin arasında bir ayırım yapmak değil
dir; sadece partiye verilen oydur, (A) partisine veya (B) partisine verilen oydur. Bu partinin 
mületvvekillerinin sıralaması onları ilgilendirmiyor. Aksi halde, bunun izahatını bulamazsı
nız. Burada yüzde 51 baraj da koysanız, yüzde 51 tercihli kullanılan oyda da listedeki öbür 
adaylara da oy verildiğine göre, onun izahatını bulmak mümkün değil. 

Sayın Topçu da önseçimden örnek verdi, aynı örneği alarak tersinden söyleyeceğim; 10 
bin üyenin katıldığı bir önseçim düşünün, 10 bin üyeden 8-9 bin rey almak çok ekstrem bir 
örnektir; ama, mümkündür gayet tabiî. Bu 10 bin üyeyle yapılan önseçimde -aksini düşünün-
20 tane aday olsa, en alt ekstremindeyse aday, oylar çok eşit dağılırsa 501 oyla bile gelmek 
mümkündür. Aynı örneği veriyorum; 500 üyenin oy verip, birinci sıraya koyduğu insanı için 
70 bin kişiye diyorsunuz ki, "gel, mecburi bunu seç!" Bu yanlış. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop)— Verdiğiniz misal yanlış. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Hayır. 
10 bin üyenin katıldığı seçim sisteminde 20 tane aday seçime katılırsa -prensip olarak 20'de 

1 olduğunu düşünün- yarı yarıya oy verildiğini düşünürseniz aday başına alınan rey 1000 olur, 
iki misli rey verildiğini düşünürseniz 2 bin olur; o 2 bin kişinin seçtiği insanı, o 70 bin kişiye 
diyorsunuz ki, "mecburen bunu" seç. Sistem bu. 

Değerli arkadaşlar, dediğim gibi, zaten tercih sistemindeki bütün hataları, önseçimde çok 
daha geniş anlamda bulabilirsiniz. 

"Efendim, etnik ayrıcalıklar olur" diyorsunuz, önseçimde de vardır; "diğer birtakım sosyal 
ayrıcalıklar olur" diyorsunuz, önseçimde de vardır; ama, iki kademe getirseniz, yani hem par
tilerin gösterdiği liste bakımından hem de seçmenin yapacağı bir eleme bakımından iki kade
me getirirseniz, işte bu ayrıcalıkları önlemiş olursunuz. 

"Efendim, 450 milletvekili seçileceği Anayasada öngörüldüğüne göre, 900 adayı zorlamak 
Anayasaya aykırıdır." Bir defa, Anayasa, 450 milletvekili seçileceğini öngörüyor. Bu sistemin 
sonunda da zaten 450 tane milletvekili seçilecek, 451 kişi seçmiyoruz ki Anayasaya aykın ol
sun. \almzca, "Partilerin verdiği 450 kişiden 450 kişiyi değil, partilerin verdiği 900 kişiden 450 
kişi seç her parti adına" diyoruz. Bu daha demokratik değil mi? Daha demokratik. 

"Partilerin etkinliği azalıyor. Siyasî partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siz 
partilerin etkinliğini azaltıyorsunuz. Şahıs çekişmesine, şahısların kendi şahsi çalışmalarına işi 
bırakıyorsunuz" deniliyor, tşte bu tenkit edilen noktaları getiriyoruz; parti listesi de esas ol
sun, parti listesindeki esasın bozulmaması için yüzde 15 baraj getiriyoruz. Her gelen öne geçme-
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sin, artı, bir tercih etme dolayısıyla da partinin hazırladığı listeyi delme oranı azalsın, dolayı
sıyla da siyasî partilerin etkinliği azalmasın diye bir formül bulundu. Hem menfi, hem müs
pet anlamdaki tenkitleri tek tercih ve yüzde 15 baraja getiriyoruz, tki kat aday gösterilmesi 
de, bunların içerisinde daha geniş isim arasından seçmeyi sağlamak içindir. 

Dolayısıyla, ne tek tercih bakımından, ne iki misli aday göstermek bakımından Anayasa
ya aykırı değildir. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tatilden sonra Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kürsüsüne ilk defa çıktığım şu sırada, Diyarbakır'da 4 milletvekilini po
lise coplatarak ve Türkiye'de bir partinin otobüsünü kurşuna dizdirerek, kurşunlatarak yöne
timini sürdüren ANAP İktidarına en derin teessürlerimi bildirmek istiyorum. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Sayın Başkan... Sayın Başkan, ikaz ediniz... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu, bir temennidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin her 

üyesinin... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... Herkesin tabiatım... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam Sayın Başkan... Konuya geleceğim; ama, bu olay 

beni vicdanen çok yaralamıştır. Her Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin, polisin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi mensubuna yaptığı her tecavüzü kınaması lazımdır. Bunu kınamayanla-
rın yarın, da kendi başlarına bu olay gelecektir. Bu olaya emir veren de Turgut özal'dır. Çün
kü, Turgut özal, SHP milletvekilleri TRT'ye gidip de TRT Genel Müdürü ile konuştuğu za
man "milletvekillerine karşı zor kullanın" dedi. Şimdi, bu kürsüden, hükümetten ve içişleri 
Bakanından soruyorum : HEP'e mensup milletvekillerini döven polisler ve HEP otobüsünü 
kurşunlayan polisler kimlerdir? Bugüne kadar bunlar meydana çıkarılmış mıdır? Bunlar hak
kında ne gibi disiplin cezası uygulanmıştır bunu burada lütfen söylesinler. Bunu söylemedikle
ri takdirde, bu işin arkasında kendilerinin olduğunu kesinlikle kabul ediyorum ve kendilerini 
suçlu ilan ediyorum. 

Bunu belirttikten sonra, esasa geçmek istiyorum değerli milletvekilleri... 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, lütfen... 
BAŞKAN — Efendim, şimdi, 5 dakika konuşacak, bir dakika da müsamaha ederiz biter. 

Onun için, lüzumlu konuşmuş, lüzumsuz konuşmuş, lütfen karışmayın... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sizdeki müsamahanın on

da biri onlarda yok.. 
BAŞKAN — Efendim, alıştık... Alıştık... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu maddede bir tenakuz var; getiri
len bu 2 nci madde ile, bir yandan önseçim sistemini kabul edeceksiniz, bir yandan da tercih 
sistemini kabul edeceksiniz!.. Bu madde, merkez yoklaması yapacak olan partilere garanti ge
tirmek için düzenlenmiş bir maddedir. 

Bir bakanınız geçenlerde gazeteye verdiği beyanatta, "biz seçmen yaşını 18'e indirmek is
tiyoruz; ama, SHP karşı çıkıyor'^diyor. Biz, "buyurun, getirin, varız" diyoruz. Siz, Anayasa
yı değiştirecek cesareti kendinizde bulamıyorsunuz. Niye bulamıyorsunuz, onu size izah edeyim. 
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Anayasanın 17S inci maddesi "Anayasa gizli oyla değiştirilir" diyor. Şimdi, siz Anayasa
nın hang| maddesini değiştirmek için getirirseniz getirin, gizli oylama şuasında, içinizde seçi
me karşı olan milletvekilleri ret oyu kullanacaklardır... 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) — Hayal kuruyorsun, hayal... 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen,.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ret oyu verileceği için, 275'Ie 300 arasında bir oyla kabul 

edilen Anayasa tasarısı otomatikman referanduma gider. Referanduma gitmek demek, seçi
min üç beş ay geri kalması demektir. İşte sizin ve Hükümetinizin göze alamadığı en büyük 
riziko bu. 

Biz olayları çok iyi biliyoruz, yalnız siz bilmiyorsunuz. Onun için, cesaretiniz varsa, SHP 
olarak, "buyurun, 18 yaşındaki bütün gençler oy kuDansm, bugün getirin bu değişikliği yapalım*' 
diyoruz. Hiçbir zaman korkumuz yoktur; ama, siz kendi içinizde korkuyorsunuz ve diyorsu
nuz ki "gizli oylamada bizim içimizden bir grup çıkacak, buna ret oyu verecek, dolayısıyla 
referanduma gidilecek.*' Olayın gerçek yüzü budur. 

Değerli arkadaşlarım, ANAP'lı milletvekilleri bu tercih sistemini niye getiriyor? Üzeriniz
de örgütün büyük baskısı var, milletvekilleri de seçime gitmek istemiyor. Hükümet, milletve
killerini tatmin etmik için diyor ki, "çıkarılacak milletvekili sayısına göre ön şuaya sizi koya
cağım, iki misli de aday göstereceğim". Örgüte de "Sizi de ondan sonraki şuaya koyacagun 
diyor. İkisini de razı edeyim diye düşünüyor. Halbuki, önseçim yalnız delege ile yapılmıyor; 
bir partiye kayıtlı üyelerle de yapılıyor. Biz 1987 seçimlerinde önseçimi aşağı yukarı her yerde, 
tüm üyelerle yaptık. 

Bir partinin politikasını belirleyen, o partiye kayıtlı üyelerdir, öte tarafta, kayıtlı üye dı
şında partiye oy veren insanlar, o partinin sempatizanlarıdır. Bir partinin menfaatim, partinin 
militanları mı, esas sahipleri mi, yoksa sempatizanları mı bilir? Elbette ki, o partinin militan
ları ve gerçek sahipleri bilir. Sempati duyanlar gider, oy verir. 

Şimdi siz bu madde ile neyi getiriyorsunuz?.. Teşkilattan da korkuyorsunuz. Birçoğunuz 
zaten teşkilata da hiç uğramıyor. Siz diyorsunuz ki, "teşkilat, bizi getirip listenin başına koyar 
da, tercih sistemi ile listenin basma geçer mi?", tşte bunu da önlemek için yüzde İS barajını 
getiriyorsunuz. Olayın esası bu; ama, bu bir çelişkidir. Bir yandan önseçim getiriyorsunuz, bu
yandan tercih getiriyorsunuz. Bu, dünyadaki hiçbir seçim sisteminde yok. Bu tenakuzu açıkça 
kabul etmemiz lazım. 

Onun için, merkez yoklaması kabul eden partiler için, belki bir noktada seçmeni ve öteki 
adayları belirlemek amacıyla tercih sistemini bu maddeyle getirmek mümkün; ama bizim gibi, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti gibi, tüm üyeleriyle kendi adayım belirleyen insanların bu mad
deye ihtiyacı yok; çünkü, bizim listderimizi gerçek partililerimiz betirliyor. 

Canınızı fazla sıkmayayım. Çok şükür, sizden kurtulduk, millet de sizden kurtuldu, \feni 
bir seçime gidiyoruz. İnanıyorum ki, şu kürsülere, halkı seven, halkın menfaatini gözeten, hal
kın hakkım yemeyen, milletin devletin malını talan etmeyen bir Meclis, bir hükümet gelir, kısa 
zamanda da. sizin bu memlekette yaptığınız tahribatlar giderilir. 

Hepinize saygıları sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
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ADALET BAKANI ŞAKIR ŞEKER (Sivas) — Sayın Başkan, SÖK istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI SAKtR ŞEKER (Sivas) — Saym Başkan, değeru üyeler, bu noktada 

konuşmayı pek istememiştim; ama, Saym Kamer Genç, yine eski ahfkanlıHanm Meclisin son 
gömerinde de sürdürmeye devam etti. 

Tabiî, baştaki konuşmasının konu ile alakası yoktu. Öyle bir itham ki, Diyarbakır'daki, 
bu Mecliste oturan herkesi üzdüğüne inandığım o müessif hadisede, poBse, emri Hükümetin 
verdiğini iddia ftntfk kadar ciddiyetten uzak, mesuliyetten de uzak bir tMftMMv» senplennıesi-
nin YOce Meclisin çatısına yakıştığım sanmıyorum. 

KAMER GENÇ (Tünedi) — Ortaya çıkar... Benim konuşmamı aniayamanııştınıı. 
ADALET BAKANI SAKtR ŞEKER (Devanda) — İspat etmenû UZUIL tspat edemezse-

ntz çokf kötü bir duruma düşersiniz... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz kötü duruma düşmezseniz, ben düşmem... 
ADALET BAKANI SAKtR ŞEKER (Devamla) — Şimdi burada, daha önce, Sayın... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, benden, sataşma için veyahut da o tonu için söz istenMdiniz; 

rica ediyorum, konuya geçiniz efendim. 
ADALET BAKANI SAKtR ŞEKER (Devamla) — Efendim, cevap vermeye mecburum. 
BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. O, haşiv yapmayı, fazla konuşnuyu sadet dışma çdmıayı 

adet edinmiş; biz de engelleyemediğimiz için konuşma fırsatı veriyoruz. Bu itibarla, size cevap 
imkanını veremiyorum; çünkü, o konuda değil, madde Özerinde söz ıstedinir; madde üzerinde 
konuşunuz efendim. 

ADALET BAKANI SAKtR ŞEKER (Devamla) — Beki, konuya dönüyorum. 
Doğru \bl Partisi sözcüsü arkadaşımız Saym Ibpçu'ya bu Mecliste -tabiî ki hukuk 

konusunda- hiçbir arkadaşımızın hukukî bilgisinin yetişmesi, onunla kıyaslanması mümkün 
değildir. Bu, dört senedir bilinen bir gerçektir. Saym Tbpçu'nun yorumuna uygun bir yorum 
getirmezseniz, onların hepsi yanlıştır. Kendisi, bizi 2839*u, 3403*0 bilmemekle suçladı. Tabu, 
hangi gerekçeye göre suçladı o da pek belli değil... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — "Seçime 13 ay kala yapıyoruz'* dediniz de, onun için... 
ADALET BAKANI SAKtR ŞEKER (Devamla) — Biz onları biliyoruz; seçime 13 ay var 

Sayın Topçu. Hesap yapmakta çok zayıfsınız. Seçimler beş senede bir yapdırsa, o zaman, 29 
Kasım 1992*ye kadar seçimi yaparsınız; 29 Kasım 1992 için de süreyi hesaplayın. 

Şimdi, Saym Tbpçu'nun bir mantığı var; yüzde 151er, yüzde 101ar, yüzde 20lerde hep 
geliyor, ekstrem rakamlara takılıyor. "Adamın biri" diyor, "üyenin biri" diyor veyahut da "ada
yın biri geldi, 10 501 oy aldı, aştı. 10 499 oy alan aşmıyorsa ne olacak?" diyor. Ne olacağım 
siz, bir iki oy kala ile hesap edemezsiniz, genel prensipler ve yüzdeler, yüzde 1 de kalsa, yüzde 
yaran da kalsa ona uygulanır. Onun tartışmasını yapamazsınız. Bu dediğiniz mahzur, barajı 
yüzde Te de indirseniz, aynı şekilde vardır; yüzde 1 - 2 ile o noktayı aşamayan insanün* olacak-
Ur; onun için, bu meseleyi o tarzda düşünemezsiniz. 

Bir başka hadise: Bir taraftan demokrasiyi savunacağa, öbür taraftan çıkacağır, kendisi
ni hiç ilgilendirmeyen bir tarzda diğer partilere "Siz, niye önseçim yapmıyorsunuz, siz, niye 
faian seçun yapnuyorsunuz?" diyeceğiz... Siri 
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yönetmeliği vardır. Bırak da, her parti dilediği biçimde adayını tespit etsin; zatı alinizin yüksek 
fikirlerine de ihtiyaç duymasın. 

Bir başka hadise de şudur: Tercih... Tercih konusunda, sayın sözcü, ısrarla, "Adaylar bir
birini kötüler" dedi. Niye kötüdesin? Yani, eğer siz, olaym hep kötü yanından alırsanız, kötü 
yorumlarsanız, kötü! er; ama, bize göre ekipler oluşup, birbirini daha çok yıpratma şansı var
ken, yüzde lS'lik bir oyla, icabında yüzde 10'luk bir oyla listelerin altüst edilmesi söz konu
suyken, şöyle düşünemez misiniz; her bir aday, seçmenine gitse, "beni bu göreve layık görü
yorsanız, şahsımı tercih ederseniz, memnun olurum" der gibi, medeni bir talepte bulunması 
mı iyi, yoksa rakiplerini kötülemesi mi?;. Tabiî bu bir alışkanlık meselesi; Anavatan Partisinde 
kötüleme alışkanlığı pek yok. Onun için, biz, bu düşünceye uygun tarzda bir yasa teklifi hazır
layıp geldik. 

Şimdi, bir başka hadise daha var : "Gümrüklerde kullanılan oylarda tercih niye yapılmı
yor? Bu, Anayasaya aykırı" denildi. Bakınız, seçim takvimlerini, adayların isimleri yazılı, se
çim pusulalarının gümrüklere yetişmesine bağlarsanız, o zaman, gümrük kapılarında oy kul
lanmayı çok kısa bir süreyle tahdit edersiniz. Halbuki, amaç, gümrük kapılarından geçen, izinli 
olarak gidip gelen vatandaşlarımızın uzun bir süre içerisinde oy kullanmalarım temin etmek
tir. Buradaki hadise, tercihleri elinden almak değil, o insanlara uzun bir zaman dilimi içerisin
de oy kullanma imkâni vermektir. 

Sayın Gürseler nazik üslubuyla tenkitler getirdi. 26 Mart 1989 seçimleri -iki muhalefet par
tisinin de genel isteğidir- seçimin sebebi gibi gösterilir; ama, dünyanın hiçbir demokratik ülke
sinde mahallî seçimlerin genel seçimlerin sebebi sayıldığı -Türkiye dışında- görülmemiştir. İn
giltere'de yoktur, Almanya'da yoktur, demokrasinin uygulandığı hiçbir ülkede yoktur. Eğer bunu 
esas kabul edersek, biz de size şunu söylüyoruz; 26 Mart 1989'da sonra, en son Bartın seçimine 
kadar, Kahramanmaraş'taki seçime kadar 100'ün üzerinde mahallî seçim yapıldı; orada hep 
kaybettiniz. Esasen, doğru düşünce, her seçimin kendi mantığıdır, mahallî seçimin kıyaslan
ması mahallî seçimledir. Millet mahallî seçimlerdeki oyları sizden geri aldı; haydi gelin, mahal
lî seçimleri de beraber yapalım. En son, Bartın'da ve Kahramanmaraş'ta kaybettiniz. 

Sayın Gürseler çok geniş bir yelpaze çizdi, en sonunda da, "Millet Anavatan Partisi ikti
darından kurtulacak" dedi. Ben o fikre katılmıyorum; millet oyunu verirken 1989'dan beri 
devam eden belediye yönetimlerinizi de değerlendirecektir. Belediyelerdeki başarınız, 20 Ekim 
1991 seçimlerinin adeta taban bazı olacaktır. Bizi, ülkeyi iyi idare edememekle suçlarken, ma
hallî yönetimlerdeki başarınız, bu seçimin bazı olarak gündeme gelecek, o zaman, milletin yü
ce iradesi bir daha ortaya konacakür. 

Bu duygularla, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — önergeler vardır; okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 581 sıra sayılı Yasa Teklifinin 1 inci maddesinin teklif metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Orhan Veli Yıldırım Mehmet Kahraman 
Tunceli Diyarbakır 
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Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

özer Gürbüz 
Sinop 

trfan Gürpınar 
Kırklareli 

Kenan Süzer 
Tokat 

İbrahim Tez.' 
Ankara 

Cevdet Sdvi 
Eskişehir 

133 

, 

Tabir Köse 
Amasya 

24 . 8 . 1991 

Hüdai Oral 
Denizli 

Cemal Şahin 
Çorum 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

0 : 1 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 581 sıra sayılı "Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
ve 19 uncu Dönem Milletvekilliği Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun 
Teklifinin" 1 inci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Hasan Namal 
Antalya 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

İsmail Köse 
Erzurum 

Gerekçe : Teklifteki şekliyle bu hüküm demokratik esaslara ve seçim adaletine aykırı ol
duğu gibi, yeni bir değişikliği gerektirecek ciddi bir sebep de bulunmamaktadır. 

BAŞKAN — Her iki önerge aynı mahiyette olduğu için, birlikte işleme koyuyorum. 
Sayın Komisyon, bu önergelere katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI ŞAKÎR ŞEKER (Sivas) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önergeler 

kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi 2 nci madde olarak okutuyorum : 
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MADDE 2. —2839 Saydı MuTctvekiE Seçimi Kanununun U ûnctt nıaddctfnin bkuKi nban 
aşağıdaki tekilde defeürilmiftir. 

' "Herhangi bir sebeble iller toplanuntn en az yansuıda 12 nd maddede öııgörulen sayı ka-
dar aday göstermemiş olan veya bu illerin serim çevrderimn herfaaııgi bîrinde 12 nci nıaddede 
Ongflrfllen sayıdan eksik aday göstermiş buhınansiyastparûleruıgvnd merkezlerindeki yeüdfi 
ccganlanna Yüksek Sesim Kromdu taranndan, eksiklerin 4frh^1 fowaTn*iffliTaff Mhnifu- bfldfaûu;** 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
önergeler vardır; okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
OOrOsflhnekte olan 581 su*a sayılı Yasa Teklifinin 2 nd maddesinin teklif metninden çtka-

rumasuu arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

GOneş Gönder 
Tekirdağ 

Cemal Şahin 
Çorum 

İbrahim Tez 
Ankara 

Mehmet Mogultay 
İstanbul 

HamÇulhaoglu 
İzmir 

Yasar Yıhnaa 
Ankara 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Orhan Veli YUdırım 

Cevdet Sdvi 
Eskişehir 

FuatErcetin 
Edime 

İrfan Gürpınar 
Kırklardi 

Kenan Süzer 
Tokat 

özer Gürbüz 
Sinop 

Ömer lUrkçakal 
Kocaeli 

' TahirKöse 
Amasya 

BAŞKAN — Sayın Gürsder, biz, 3 oncu maddeyi 2 nci madde olarak okuttuk. Siz, dağı-
tdan metindeki 2 nd madde İçin mi önerge verdiniz? 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Her iki madde için de önergem var efendim. 
BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Mcdısi Başkanlığına 
GörOsulmekte olan 581 sua saydı ''Seçimlerle İlgili Ban Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

ve 19 uncu DOnem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak HOkOmler Hakkında Kanun 
Teklifinin" 2 nd maddesinin madde metninden çücanlmasım arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Hasan Nama! 
Antalya 

İsmail Köse 
Erzurum 
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Gerekçe: Teklifteki şekliyle bu bakam demokratik «artara ve seçim adaletine aylan ol
duğu gibi, yeni bir değişikliği gerektirecek dddt bir sebep de bulunmamaktadır. 

BAŞKAN — Her Od Önergeyi birlikte oylayacağım. 
Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMU. T. COŞKUNOGLU (Ankara) — katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI SAKİR ŞEKER (Sivas) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Her iki önergeyi birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmemiştir. 
3 OncO maddeyi 2 nd madde olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

2 nd madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi, 3 üncü madde olarak okutuyorum : 

MADDE 3. — 2839 Sayılı Mffletvdrili Seçimi Kanununun 14 OncO maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

* 'Siyasî partiler tarafından iller toplamının yansından fazlasında 12 nd maddede OngOrn-
len sayı kadar aday gösterilmiş olmakla beraber yarıyı geçen seçim çevrelerinin bir veya bir 
kaçında eksik aday gösterilmesi halinde, Yüksek Seçim Kurulunca o partinin gend merkezin
deki yetkili organlarına aday listelerinin tamamlanması lüzumu bttdirilir." 

BAŞKAN — Madde Özerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

OörOttlImektf olan 381 sura saydı "Seçimlerle Ugflİ Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılması 
ve 19 uncu Dönem Milletvekilliği Gend Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun 
Teklifinin" 3 OncO maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygı tarımıyla, 

\fcfar Topçu Mustafa Çorapçıoğlu 
Sinop Balıkesir 

Hasan Namal Aykon Doğan 
Antalya İsparta 

Abdullah UlutOrk 
Afyon 

Gerekçe: Teklifteki şekliyle bu hüküm demokratik esaslara ve seçim adaletine aykırı ol
duğu gibi, sistemin değiştirilmesini gerektirecek ciddî bir sebep de bulunmamaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyorlar mı? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Katıl

mıyoruz. 
ADALET BAKANI SAKİR ŞEKER (Sivas) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 
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4 üncü maddeyi, 3 üncü madde olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... 4 üncü madde, 3 Üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Şimdi, yeni madde teklifleri var; okutuyorum : 

.. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Seçimlerle ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında ka
nun Teklifine aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 4. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası 
kanun metninden çıkarılmıştır. 

Ekin Dikmen Kemal Anadol 
tçel tzmir 

Hüsnü Okçuoğlu Kâmil Ateşoğulları 
İstanbul Ankara 

Mahmut Almak 
Kars 

BAŞKAN — Okunan önerge ile değiştirilmek istenen madde, başkanlıkça komisyona ha
vale edilen ve komisyonda görüşülen teklifte bulunmamaktadır ve yeni bir kanun teklifi mahi
yetindedir. Esasen bu önergeyi işleme koymam mümkün değildir; ancak, yerleşen uygulamala
ra göre, komisyonun bu önergeye ekseriyetle iştiraki halinde yeni bir madde olarak görüşme 
imkanımız var. Şu anda da Komisyonun ekseriyeti bulunmadığına göre, bu önergeyi işleme ko
yamıyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Kanun'Teklifine aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 4. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 90 inci maddesinin ikinci fıkrası ka
nun metninden çıkarılamıştır. 

Ekin Dikmen Kemal Anadol 
tçel tzmir 

Hüsnü Okçuoğlu Kâmil Ateşoğulları 
tstanbul Ankara 

Mahmut Alınak 
Kars 

BAŞKAN — Bu önerge de, aynı gerekçelerle Siyasî Partiler Kanununda bir değişiklik ta
lep etmektedir. Teklifte, siyasî partiler hakkında bir kanun değişikliği teklifi yok. Bu itibarla, 
biraz evvel beyan ettiğim gerekçelerle işleme koyamıyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 581 sıra sayıh \asa Teklifine aşağıdaki ek maddenin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. -
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Tabir Köse Orhan Veli Yıldırım 
Amasya Tunceli 

Mehmet Kahraman Ömer Türkçakal 
Diyarbakır Kocaeli 

Cevdet Selvi Abdulkadir Ateş 
Eskişehir . Gaziantep 

İbrahim Tez Yaşar Yılmaz 
Ankara Ankara 

Kenan Süzer Mehmet Moğultay 
Tokat İstanbul 

Güneş Gürseler özer Gürbüz 
Tekirdağ Sinop 

Fuat Brçetin trfan Gürpınar 
Edirne Kırklareli 

Halil Çulhaoğlu Cemal Şahin 
İzmir Çorum 

Ek Madde: 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ye Seçmen Kütükleri Hakkındaki Ka
nunun 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve madde 
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Seçime katılan siyasî partilerin her birine bu süre içinde günde on dakikayı geçmemek 
üzere programlarım ve yapacakları işleri anlatan yedi konuşma hakkı verilir. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile diğer radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınla
rında seçmen iradesini ve seçim sonuçlarım etkileyecek yayın yapılmasını önlemeye bu tür ya
yınları denetlemeye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir." \ 

BAŞKAN — Evet, diğer iki önergede beyan ettiğim gerekçeler, bu önerge için de mevcut
tur. Bu itibarla, bu önergeyi de işleme koyamıyorum. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, izin verir misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürseler. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, bu önergemizi komisyonda da vermiş

tik ve komisyonda bu önerge tartışılmıştı. 

BAŞKAN — Efendim, komisyona vermiş olabilirsiniz; ama, komisyon raporunda böyle 
bir şey yok. Bu, yeni bir tekliftir; 298 sayılı Kanunun bu maddesinin değişitirilmesi hakkında 
bir teklif müzakere edilmiş ve komisyonda görüşülmüş olsaydı kabul ederdik. 

Ayrıca, aslında komisyonda görüşmeler sırasında ele alınmamış bir konunun, Mecliste gö
rüşülmesi mümkün değildir; ancak, bir teamül teşekkül etti, bu teamüle biz de uymak mecbu
riyetinde kalıyoruz, bu uygulama, Meclisin teamülü haline geldi; eğer komisyonun ekseriyeti 
varsa, önergeye iştirak ederse, kabul ediyoruz, yoksa, reddediyoruz. Bu uygulama biçimi, aşa
ğı yukarı benim sekiz seneden beri devam eden Başkanvekilliğim zamamnda ve başka başkan-
vekillerinin tatbikatlarında, yüzü aşkın örnekleriyle mevcuttur. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, izninizle, usul tartışması açmadan, bir konuya 
değinmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Topçu. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) - Sayın Başkan, bu kanunun bir başlığı vardı ve 1 inci madde 

çıkınca zatı afiniz "battalın değişmesi lazım** dediniz. Tabiî, baslık bu tekliflere müsait olduğu 
için bu kanunun en sonunada ya da komisyon çokluğuyla su anda görüşülmeliydi ve düzeltil
meliydi; yanlış bir uygulama yaptınız efendim. 

BAŞKAN — Komisyon raporunda ve teklifte bulunmadığı için, burada 298 sayılı Kanu
nun her maddesini değiştirme imkanına sahip değiliz. Ancak, bir tek şartla; o da komisyonun 
ekseriyeti "ben buna uyuyorum** derse, yeni bir madde halinde müzakereye açarız, sadece ye
ni bir madde şeklinde. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, "Seçim Kanunlarında** diyor, deyim bu. 
BAŞKAN — Anlıyorum efendim, 298 sayılı Kanunun bu maddesinin değişikliğine ait ne 

teklifte bir madde var, ne Komisyonun kabul ettiği metinde bir madde var. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, bunu biliyorum ben; ama, 298'in değişiklik 

teklifi var. 
BAŞKAN — Anlıyorum efendim, şimdi 298 saydı Kanunun bir maddesinin değişikliği 

için bir teklif geldi... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bir ilave yapamaz mıyız? 
BAŞKAN — Bu anda da Meclise ayrı maddeler için on tane teklif gelmiş olsun, eğer bu 

maddeler için bir teklif yapılmamış, komisyon bir müzakere yapmamış ise, ben, bunu nasıl 
gündeme sokabileceğim?.. O zaman, komisyona diyeceğim İd, "Siz buna uyuyor musunuz?" 
Çünkü, maddeler anandaki irtibatı sağlayacak ve teknik hataları önleyebilecek yer, komisyondur. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Komisyon müzakere yaptı ama! 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Komisyonda müzakere yapıldı. 
BAŞKAN — Evet, bu sebeple oylayamıyoruz. 
Buyurun efendim. 
A. HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan izin verir misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
A. HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, bendeniz, memubu bulunduğum nyast par

tinin Anayasa Komisyonundaki grubunun söscüsüyüm. Anayasa Komisyonunda da bu teklif 
yapıldı. Yazdı olarak yapılan bu teklif, Anayasa Komisyonu Başkanı tarafından gündeme atan
dı, müzakere edildi ve reddedildi. 

Anayasa Komisyonunda uzun uzun müzakere edildikten ve Hükümet de, bu konuyla ilgili 
görüsünü bildirdikten sonra, bunun rapora dere edilmemiş bulunması, raporun düzenlenme» 
sindeki hatayı gösterir. Bu hata, sizi bağlamaz ve doğrudan doğruya Heyeti Umumiyeyi de bağ
lamaz; ancak, bunun burada niçin reddedildiğinin, reddedilmesinin doğru olup olmadığının 
ve muhik bir sebebe dayanıp dayanmadığının tahkiki için, burada görüşülmesi iktiza eder. Biz 
bunu görüşemeyiz şeklinde, İçtüzükte bir büküm yoktur. Eğer, böyle bir teklif, Komisyona hiç 
yapılmamış olsaydı. Komisyon gündeme atmamış bulunsaydı, o zaman, dediğiniz doğruydu, 
konuşamazdık burada; hatta. Komisyon da görüşemezdi; ama, Komisyon bunu benimsedik
ten sonra, görüşülmesiyle ilgili, birçok arkadaşımıza söz verdikten sonra, Bakana söz verdik
ten sonra, bunu bunda konuşmak zorundayız. Lütfediniz, usulle ilgili olarak bu görüşümün 
kabulünü rica ediyorum. Sizin, teamül olarak söylediğiniz şeyler, bu konuya ait değildir. Ko
misyon Başkanına sorunuz, bu mevzu görüşülmüş müdür, reddine dair karar verilmiş midir? 
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BAŞKAN — Efendim, anlaşıldı. 
Komisyonda verilen her önergeyi, Başkanlık, nazarı itibara almak mecburiyetinde değil

dir. Biz, verilen bu rapora bağlıyız. Komisyonda nasıl bir müzakere cereyan etti bilemeyiz. Kal
dı ki, her Başkanvekiline, Kanunlar Müdürlüğünün reçete halinde verdiği teamülleri ihtiva eden 
bir yazıyı aynen okudum; ilk defa bu kürsüye geldiğimiz zaman vermişlerdi. Zatı âliniz de bu
na iştirak edersiniz, ben de aynı kanaatteyim; komisyonda, teklifte bulunulmayan maddelerin 
müzakeresi -benim şahsî kanaatime göre- görüşülmesi haşivdir; bu, mümkün değildir. O iti
barla, Komisyon bunu müzakere etmiş olsa bile, şahsî kanaatime göre, usulsüz bir müzakere 
açmıştır. 

Ayrıca, ben burada, "Komisyona havale edilen ve Komisyonda görüşülen teklifte 
bulunmamıştır" diyorum. Konu anlaşılmıştır; teamülü bozamayız efendim. 

A. HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, evvela, bir teamül, tçtüzük değildir. İçtü
zükte kesin hüküm bulunmadığı takdirde, son merci olan Başkanlık Divanında da katar alın
madığına göre, Başkânvekilinin kanaatine göre hüküm ihdas edilemez, Genel Kurul bunun hak
kında hüküm verir; bir. 

Karşı karşıya bulunuyorsunuz Sayın Anayasa Komisyonu başkanı ve üyeleriyle; ben de 
o Üyelerden bir tanesiyim. 'Anayasa Komisyonu, bunu benimsemiş ve görüşmüştür" diyorum, 
siz, "görüşemez, haşivdir" diyorsunuz. Haşiv olup olmadığını, görüşülüp görüşülemeyeceğini 
teamüle bağlıyorsunuz. Heyeti Umumiye karar verecek bunun hakkında Teamül değildir bu; 
tçtüzük esastır. Bunu zapta geçiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Oylamaya koyamıyorum efendim. 

A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, bu uygulamanız Anayasaya ve tçtüzüğe ay
kırıdır ve Komisyonda konuşulan bira konunun burada konuşulmaması, Anayasanın denetimi 
altındadır. <• 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Evet, Sayın Bayazıt ve Sayın özer konuşma fırsatı bulsalar sizi teyit etmezler 

zannediyorum. 
ANANASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Baş

kan, kendileri de söylüyor ki, Komisyon reddetmiştir. Binaenaleyh, Komisyonun benimsediği 
bir madde yoktur. Bu itibarla, arkadaşımızın... 

A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Görüştü mü efendim, söyleyin. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, S inci maddeyi 4 üncü madde... 
A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Sayın Başkan; Komisyondan bir soru soracağım. 
BAŞKAN — önerge üzerinde soru sorulamaz ki... İki sene başkanvekilliği yaptın burada. 
A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Efendim, soru sormak benim hakkım; soru soracağım. 

önerge üzerinde değil; önerge konuşuldu mu, konuşulmadı mı? 
BAŞKAN — önerge üzerinde Komisyona soru sorulur mu? 
A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Efendim, konuşulmadı demiyor. 
BAŞKAN — Efendim, bir soru sorma hakkınız var mı tçtüzüğe göre? 
A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Var efendim; ben muhalifim; muhalif olduğum için, soru 

sorma hakkım benim. 
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BAŞKAN — önergeyle ilgili olamaz efendim. 
A. HÜDAt ORAL (Denizli) — Efendim, konuşulmuş bir konuda soru sordurmamanız 

Anayasaya aykırıdır. 
BAŞKAN — S inci maddeyi 4 üncü madde olarak okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile tlgili özel Hükümler 

MADDE 4. — XIX uncu Dönem Milletvekili Oenel seçiminde; aday olabilmek için kamu 
görevlilerinin istifaları ve bu istifaların kabulü, Siyasî Partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi 
usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarının bildirilmesi ile gümrük kapılarında yapılacak oy 
verme işlemi ve bunlarla ilgili süreleri ve kanunlardaki seçimlerle ilgili diğer süreleri oy verme 
gününü esas alarak icabında kısaltmak suretiyle tespit ve ilana, yeni teşkil olunan ve bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar adli teşkilat kurulmamış bulunan ilçelerin seçim iş ve işlem
lerinin hangi ilçe seçim kurullarınca yürütüleceğine ve kullanılacak oy pusulalarının gerekti
ğinde uygun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya ve sandık kurullarına gönderile
cek oy pususularını ihtiyacı dikkate alarak uygun göreceği adetlerle paketlenmesine karar ver
meye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 üncü maddesine aşağıdaki cümlenin eklenmesini 
arz ve talep ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara Ankara 

Mustafa Dinek Ersin Taranoğlu 
Konya Sakarya 

Hüseyin Özalp Ülkü Güney 
Samsun Gümüşhane 

"Yüksek Seçim Kurulu; 298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci bendinde sözü edilen 
özel boyanın, Hükümetçe de ithal veya imalinin sağlanması halinde, yine aynı Kanunun 93 
üncü maddesinin üçüncü fıkrasında öngörüldüğü şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri alır." 

BAŞKAN'— Komisyon önergeye iştirak ediyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) >- Efendim, 

yetersayımız yoktur, takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?,. 
ADALET BAKANİ SAKİR ŞEKER (Sivas) — İştirak ediyoruza Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

5 inci maddeyi kabul edilen önerge istikametinde 4 üncü madde olarak oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi S inci madde olarak okutuyorum : 
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MADDE 5. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar bilgisayar desteğinde merkezden düzenlenen il ve ilçelere ait seçmen kütü
ğünden çıkarılan sandık bölgesi askı listeleri diğer U ve iliçeterde ise 26.3.1989 tarihinde yapı
lan mahallî idareler ile mahalle muhtarhklan ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde kullanılan san
dık seçmen listeleri güncelleştirilmek suretiyle kullanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi 6 na madde olarak okutuyorum : 
MADDE 6. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde bağunsız adaylara birleşik 

oy pusulasında yer verilmez. 

Bağımsız adaylar oy pusulalarını Yüksek Seçim Kurulunun tayin edeceği *ebat, şekil ve 
miktarda kendileri bastırarak ilan edilen süre içerisinde il seçim kurullarına teslim ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Tfok. 
önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 581 sura sayılı "Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması 
ve XIX uncu Dönem MilletvekUiği Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Ka
nun Teklifinin" 6 no maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Çorapçıoğlu 
< Bahkesir 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

AlaettinKurt 
Kocaeli 

Gerekçe: Teklifteki şekliyle bu hüküm, demokratik esaslara ve seçim adaletine aykırı bu
lunmaktadır ve adaylığı güçleştirmektedir. Bağımsız adaylardan en yüksek devlet memuru maaşı' 
ölçüsünde teminat alınmakta olduğu halde, oy pusulasının kendilerince teminini hükme bağ
lamak uygun değildir. Bağımsız adayların isimlerinin de birleşik oy pusulasında yer alması 
gerekir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOÖLU (Ankara) - Kata

mıyoruz. 
ADALET BAKANI SAKİR ŞEKER (Sivas) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum :.Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 
7 nci maddeyi 6 ncı madde olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi 7 nci madde olarak okutuyorum : 
MADDE 7. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde; iki, üç milletvekili çıkara

cak seçim çevreleri ile kontenjan adayı gösterilen dört milletvekili çıkacak seçim çevrelerinde, 
2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen seçim 
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Yaşar Topçu 
Sinop 

Hasan Namal 
Antalya 
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çevresi barajı % 25, kontenjan adayı gösterilen beş milletvekili çıkaracak seçim çevrelerinde 
çevre barajı Vo 20 olarak uygulanır ve bu seçim çevrelerinde kullanılan geçerli oylann yukanda 
bahsedilen oranlardan azını alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletvekili tahsis edilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Erdoğan 
Yetenç söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Yetenç. 

SHP GRUBU ADINA M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; ben, siyasî bir konuşma yapmayacağım, size sadece bu barajla ilgili tespit ettiğim 
bazı rakamları vereceğim. , 

Değerli arkadaşlarım, 1987 Genel Seçiminde Demokratik Sol Parti 2 044 576, IDP 196 
272, MÇP 701 538, Refah Partisi 1 717 425, Bağımsızlar da 89 421 oy almış ve Türkiye genel 
barajı olan yüzde 10 barajını geçemekedikleri için, bu oylar, yasa gereği, hiç değerlendirmeye 
tabi tutulmamış, değerlendirme dışı kalmıştır. Bu oyların toplam rakamı da 4 748 232'dir. 

Şimdi de, şu anda Parlamentoda bulunan 3 siyasî partinin, bölge barajlarını geçememiş 
olmaları nedeniyle bugün değerlendirme dışı kalan oylarının rakamlarına gelelim. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti 5 931 000 oy almış, 1 779 490 oyu barajları geçemediği için 
değerlendirmeye tabi tutulmamış, 4 151 510 oyu değerlendirilmiş ve 99 milletvekili çıkarmış. 

Doğru Yol Partisine gelince... Bu rakamların en acısı Doğru Yol Partisi için olmuş. 4 587 
062 oy almış, 2 269 092 oyu, yani Doğru Yol Partisinin aşağı yukarı yarı oyu edeğerlendirme 
dışı kalmış, yani 2 317 970 oyu değerlendirmeye girmiş. 

Anavatan Partisine gelince : 8 704 335 oy almış; 149 511 oyu değerlendirme dışı kalmış, 
4 bölgede barajı geçememiştir. Bunlar İsparta, Samsun 2, Antalya 2 ve Tunceli secim bölgeleri
dir. Yani buralarda barajı geçemeyerek 149 511 oyu değerlendirme dışı kalmış ve 8 564 824 oyla 
Meclise 290 küsur milletvekili getirmiş. 

Değerli arkadaşlarım, bu geçersiz oyları topladığımız zaman; değerlendirmeye utabi tu
tulmayan oyların toplamı 8 947 325'dir. 1987 yılı genel seçimindeki geçerli oylann toplamı -bu 
oylar da içerisinde olmak koşuluyla- 23 971 629'dur. Bunun 8 947 325'i değerlendirme dışı kal
mıştır; yani, aşağı yukarı 9 milyon oy değerlendirme dışı kalmıştır. Geçerli oylarla beraber bu
nun yüzdesini hesapladığımız zaman, aşağı yukarı yüzde 40 oy değerlendirme dışı kalmış ve 
o gün parlamentoya gelen 450 milletvekili geçerli oyların yüzde 60'ı ile buraya gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, demokratik seçimlerde aslolan, bir tek oyun bile heba edilmeden 
parlamentoya yansımasıdır. Bu rakamları vicdanlarınızda belki değerlendirirsiniz diye, sunmak 
ihtiyacı duydum. Takdiri sizlerindir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Yaşar Topçu; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Benden önce konuşan Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu sözcüsü arkadaşımız, oy nis
petlerini söylediği için, vaktinizi almak istemiyorum; sadece işin prensibiyle ilgili olarak birkaç 
şey söylemek istiyorum. 
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Partimiz de dahil olmak üzere, ülke genelindeki barajdan dolayı büyük eleştirilere muha
tap oluyoruz. Ülke genelindeki baraj nispeti tartışılır; bu, yüzde 10 olur, olmaz, yüzde 15 olur 
veya yüzde S olabilir, o ayn, nispeti üzerinde bir şey söylemiyoruz. Ülke genelindeki baraj "de
mokratik istikrar" dediğimiz... Birbirinden ayrılmaz iki kelime, bunun istikrarını alıp, demok
ratiğini bir tarafa bırakırsanız, bu bir şey ifade etmez. Daha önceki konuşmamda söylediğim 
gibi, o tür istikrar, antidemokratik ülkelerde, totaliter rejimlerde de var, bizim aradığımız o 
değil. Demokratik istikrar için, ülke genelindeki barajı savunmak mümkündür. Ben, Doğru 
Yol Partisi Grubu sözcüsü olarak da bunu savunuyorum, bunu savunmaktan da kaçmam. Ba
kın neden savunuyorum: Burada 450 sandalye var. Şimdi, 450 sandalyeli parlamentosu olan 
bir ülkede, belirli bir seviyeye gelmeden, her siyasî aksiyonun, bu parlamentoda temsil edilme
si demokratiktik unsuru ya da demökratikliğin vazgeçilmez şartı değildir. Bunu birçok demok
ratik ülke şu veya bu nispetlerde uyguluyor; S uygulayan var, 7 uygulayan var, 8 uygulayan var... 
Bizimkinin yüksek olduğu söylenebilir, ona bir itirazım olmaz. Bizimki yüksekse, bunun mü
sebbibi de biz değiliz. 

Demin, Sayın Işıklar söyledi, bize iktidar partisi bir paketle geliyor, şunları şunları böyle 
yapalım diyor; bu arada, ülke genelindeki barajın da yüzde 10 olmasını istiyor. Bu, komisyon
da tartışıldı, "5 olsun" dendi, "8 olsun" dendi; ama, İktidar Partisi yüzde 10'dan vazgeçme
di; şimdi bizim bunu düşürme gibi bir şansımız yok. Yani, "Hayır, 8 olsun" dediğimiz zaman, 
bunu 8 yapma şansımız yok. O halde, bir uzlaşma sağlayabilmek için, buna "peki" dedik. 
Buna "peki" derken, bazı partilerin Mecliste temsilini istemiyoruz falan... Bunlar, bizim açı
mızdan fevkalade yanlıştır. Biz, demokrat bir partiyiz. Burada rakam 450 olmaz da, Sovyet 
Parlamentosunda olduğu gibi, 4 - 5 bin kişi olur, amenna; o zaman, her siyasî aksiyonun bura
da birkaç temsilci bulundurması daha demokratik sayılır, katılırım. Ama, 70 milyon nüfuslu, 
30 milyona yakın seçmenin bulunduğu bir ülkede, 450 sandalyenin her aksiyona açılması -seçimde 
açık, eşit şartlarla başlıyoruz- her aksiyonun da burada temsil edilmesi gibi bir demokratiktik 
şartının dünyada var olduğunu bilmiyorum. Olabilir, belki yanlıştır... Şakir Bey kardeşimiz bi
ze bu konuda tarizde bulunuyor, ondan başka hukuku bilen yok, kendisi söylerse beğenir, baş
kası söylerse beğenmez... Hayır, ben çocukları bile dinleyen bir arkadışımzım, belki ben yanlış 
düşünüyor olabilirim, bunu burada bize anlatacak bir arkadaşımız varsa, ona da biz rıza' gös
teririz, ona hayır demiyoruz. 

Tekrar söylüyorum, ülke genelindeki baraj, demokratik istikrarın -üstüne basarak, altını 
çizerek, birbirinden ayrılmaz olarak söylüyorum- şartıdır. Ancak, bu maddede öngörülen çev
re barajına karşıyız, tümden karşıyız. Neden? Çünkü bu baraj, sizin ceza tehditi altında, zorla 
sandık başına getirdiğiniz kişilerin oylarını ikinci defa geçersiz kılıyor. 

Şimdi, birinci şartı yerine getirmiş, ülke genelinde koyduğunuz barajı aşmış, bir de çevre 
barajı getiriyorsunuz. Bu geçmiş seçimde de vardı. Bakınız geçmiş seçimden -arkadaşlarımız 
alınmasın, biz bunları burada eleştiri olarak söylüyoruz- bu Mecliste, aslında temsil oyu olma
yan 41 arkadaşımız oturuyor, l'i de bizde oturuyor; sanıyorum 1 de SHP'de var; 39'u sizin 
sıralarda oturuyor. Neden? Kontenjandan gelmiş. 41'i böyle geliyor. Yüzde 20'sini, 4 milyon 
700 bin oyu ülke barajından geçersiz sayıyorsunuz, 4 milyon oyu da çevre barajından geçersiz 
sayıyorsunuz, ediyor 9 milyon; 24 milyon geçerli oyun olduğu yerde, yüzde 40'ını geçersiz sayı
yorsunuz. Hani katılım peşindeydik beyler! Hani katılım nereye gitti? 

YASİN BOZKURT (Kars) — Koalisyonlar dönemini de unutma! 
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YASAR TOPÇU (Devamla) — Efendim, bir ülkede koalisyon olmasını halk istemesin, 
siz değil. Burada Sayın Işıklar bir misal verdi: 1965 seçimlerinde, Millî Bakiye, d'Hondt Siste
mine rağmen, Adalet Partisi oyların yüzde 55'ini tek başına aldı ve iktidar oldu. Demek ki, 
siz ne yaparsanız yapın, eğer ülkedeki irade sahipleri birleşiyorsa, koalisyon istemiyorsa, tek 
başına bir hükümet istiyorsa, onu sağlıyor. Sizin burada o ira'Vleri temsil bahanesiyle, yasa 
yapma yetkisini bu noktaya getirmeniz ve burada, "Efendim, ülkê  oalisyon zararlı oluyor..." 
Sana ne, halk düşünsün. Sen, halkın tamamını temsil etmiyorsun ki. Eğer, ülkede koalisyon 
zararlıysa, halk, oyunu bir noktada toplar, zaten toplayacaktır. 1991 yılının 20 Ekim günü ya
pılacak seçimde de sandıktan tek başına Doğru Yol Partisi İktidarı çıkacaktır. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Bundan siz şüphe edebilirsiniz; berber hikayesi; saçınız önünüze 
düşünce görürsünüz, Bunun... (ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Buna inanıyor musunuz? 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) •— Aman efendim, sizin yaptığınız anketten kim çıktı beyler, 

kendi kendinizi aldatmayın. Sizin yaptığıı. anketten kim çıktı? Doğru Yol Partisi ç>I*n. \ani, 
bunu burada niye tartışıyorsunuz? 

Şimdi, bizim anlatmak istediğimiz şudur : Çevre barajının demokratik yanı yoktur. Bize 
göre, çevre barajı katılımı tam anlamı ile engellemektedir. Bizim, yüzde 15 gibi, deminki terci
he karşı çıkışımızı izah ederken anlatmak istediğimiz de budur. Birisini anlamak mümkün, sa
vunmak da mümkün. Dünyada örneği var; tamam; ama, ikincisini savunmak -kim için olursa 
olsun- mümkün değil. İkincisinin, normal, nispî temsil esasları dahilinde taksim edilmesi ve 
bu Meclisin artık herhangi bir ikinci engele uğramadan ve söylediğim gibi, 4 milyon civarında
ki oyu "efendim,koalisyon çıkmasın..." Bakınız ben size bir şey daha söyleyeyim.. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, eğer müdahale etmezsek herhalde bir yarım saat daha konuşa
caksınız... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bitiriyorum idim. 
BAŞKAN — Rica edeyim... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) —• Bitiriyorum. 
Siz sanıyor musunuz ki, şu, 1987 Seçim Yasası ile koalisyon olmaz?., öyle mi sanıyorsu

nuz? Oylar, böyle 19, 24, 36 şeklinde dağılmayaydı da görevdiniz koalisyon mu oluyor, başka 
şey mi oluyor. 

MEHMET DÇLICEOĞLU (Adıyaman) — Hani iktidar olacaktınız? 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — \ani, o koalisyon meselesi, koalisyonun olup olmaması 

meselesi tamamen başka şeydir. Tekrar ediyorum; istikrarı halkta arayınız, iktidarı halkta ara
yınız, tek başına iktidarı halkta arayınız. \asa ile yapacağınız şeyler uzun ömürlü olmaz. Eğer 
size bu imkân verilirse, gelecek seçimde başka bir çare düşünmek zorunda kalırsınız. Neden?.. 
Çünkü siz, her seçimde başka bir köşe, başka bir bucak... Hayır... Zaten, Türkiye, 1991'de tari
hinin en büyük seçimini yapıyor. Neden?.. 12 eylül askerî rejimini, sizi bu Meclisten çıkararak 
tamamen tasfiye etmiş olacak. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Olay budur ve de
mokratik bütün yasalara kavuşacak, bu Mecliste artık demokratiktik tartışması olmayacak. 
"Demokratiktik" denince herkes parmağını kaldıracak, herkes demokratiklikten yana olacak. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. 
Buyurunuz Sayın Pehlivanlı. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu çevre ba

rajı ve genel baraj konusunu aslında daha önce bu kürsüde onlar da anlatmıştı, biz de anlatmıştık; 

— 116 — 



TJUU.M. B : 133 24 . 8 . 1991 O : 1 

ama, "Türkiye genel barajı kalsın, çevre barajı kalksın" deniyor. Niye?.. Genel baraj hem de
mokratik, hem istikrarı temin ediyor.... Çevre barajının demokratik kısmı kalkıyor, yalnız is
tikran temin ediyor... 

Yine 5-6 milyon kadar oy Türkiye barajından dolayı yok sayılıyo. ve çevre barajından do
layı da 4 milyon civarında oy yok sayılıyor. Şimdi 6 milyonluk oyun yok sayılmasına evet, de
mokratik istikrar var; 4 milyonluk oyun yok sayılmasına hayır: Niye?.. Demokratiktik kısmı 
yoL, yalnız istikrar var. Bu, çifte standart olur değerli arkadaşlar; bu bir. 

İkincisi, partiler arasındaki mutabakat görüşmelerinde yanlış anlaşılan bir konu var. As
lında, dün komisyonda arz ettiğim için, biraz evvelki konuşmamda söylemek istemedim ve vakte 
da sığmadı; ama, bu mutabakat öyle değil arkadaşlar. Şimdi, ne diyor Doğru Yol Partisinin 
sözcüsü, "efendim, aslında biz yüzde 10'un da akına inmeye razıydık; ama, mademki bu mu
tabakat aranacak, onun için yüzde 10'a biz de razı olduk." Doğrusu bu değildir arkadaşlar. 
Ham Sayın Genel Başkanlarının gazetelerde beyanatları var hem de partilerarası uzlaşma top
lantısında ksndUcrinin de yüzde 10 oranım muhafaza etmek istedikleri, hiç değilse bu seçim 
için amhafaaa etmek istedikleri, kendileri tarafından ifade edildi. Onun için, burada demok
rasi havalan atmaya gerek yok. Yüzde 1 J, başından beri kendilerinin de talep ettiği bir konu. 
"Biace ytiade I de olsa olur, yüzde S de olsa olur; ama, mutabakat için yüzde 10" değil; kendi
lerinin da yüıde 10 talepleri vardır, bizim de yüzde 10 talebimiz vardır. Yüzde 10'un düşürül
mesi talebi, sadece SHP'den gelmiştir. 

Bak», bir de "efendim -partilerarası görüşmeler yapılırken Anavatan Partisinin geldiği 
ban yaılar vardı. Neydi? Yüzde 20 barajı- mademki görüşme sırasında Anavatan Partisi yüzde 
a?y« gelmiştir, niye getirdiği kanun teklifinde yüzde 20 yoktur da yüzde 25 vardır? Hiç değilse 
uzlaştıkları ktaurnan evet desinler" deniyor. Onun gerçeği de tam öyle değil. Partilerarası mu
tabakat toplamışına oturulurken başından da söylendi; dendi ki, "bizim bu tekliflerimiz, da
ha yumuşatmariığırnır halde, ileride! i müzakere safhasında yumuşatıp yumuşatmayacağımız 
da belli olmadığı halde, ancak partilerarası mutabakata dayalı tekliftir. Partiler arasında bir 
mutabakat olmarsa, biz, bu teklifimize bağlı değiliz" dedik, kendileri de bize hak verdiler. Kaldı 
İd, aym görüşmeyi kendileri de yapmamışlar mıydı? Birinci defasında ki, sırf Anayasa için 
yaptığımız mutabakat toplantısında- "efendim, Anayasa değişikliğinde mutabakata evet; ama, 
bizim bu mutabakatımız Seçim Kanununda anlaşmak şartına bağlı" denmemiş miydi? Karşı
lıklı mutabakat toplantısının amaa budur zaten. Her konuda anlaşırsanız, altına imza atarsı
nız, mutabakatı temin edersiniz. 

Şimdi, Anavatan Partisinin o mutabakat toplantısında getirdiği konular şunlar : Anaya
sada 18 yaş, 600 milletvekili, mahallî idareler seçimlerinin yenilenmesi, ara seçimleriyle ilgili 
hükümlerin yoruma müsait olmayacak şekilde düzeltilmesi. Seçim Kanunundaki değişiklik tek
liflerimiz şunlardı: Tercih sistemi, barajlann hepsinin aym seviyedeicalması, 20 Ekimde seçim 
ve bölge milletvekili miktarlarının da gene aym kalması. 

Uzlaşma sırasında, sırf mutabakat temin edilsin diye, mahallî idarelerin seçimlerinin yeni
lenmesinden vazgeçtik; ara seçimlerle ilgili hükümlerin düzenlenmesinden vazgeçtik; "Bölge 
milletvekili sayısı, bir bölgede en çok 10 tane olsun" dendi, onu da kabul ettik. Souadan, 
kendileri, "Oran.dahilinde olsun" diye 8'e indiler; onu da kabul ettik. "Yüzde 20'ye insin" 
dendi, bir yaklaşım olsun diye, "hay hay" diyerek onu da kabul ettik. Ee, şimdi?!. "Hayır, 
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bölge barajı yüzde 10'da kalsın" da dendi, "olmaz" dendi, aynlındı ve dendi ki, "artık taraf
lar tavırlarında serbesttir." 

Döndük Doğru \bl Partisine... SHP kabul etmiyor; ama, siz, hepsini kabul ediyorsunuz. 
Verilen bütün önerelere, gerek SHP tarafından yapılan önerilere, gerekse Anavatan Partisi ta
rafından yapılan önerilere Doğru \bl Partisi dedi ki, "bizim için hava hoş, biz hepsini kabul 
ediyoruz." "Peki, madem SHP kabul etmiyor, gelin sizle anlaşalım" dedik. Açıkça böyle söy
lemedik de, "Kabul eden partiler buyursun; bizim en son teklifimiz bu" dedik» Dendi ki, "an
cak, üçlü mutabakat şartı ararız... SHP kabul etmiyorsa biz de kabul etmeyiz." Peki o zaman 
nasıl oldu bu? Şimdi, SHP kabul etmediği için, siz diğer mutabakat temin edilen konulan ka
bul etmiyorsunuz da, ikinizin de kabul etmediği yüzde 20'yi niye biz gelip burada kabul ede
lim? Bunun mantığı nerede? 

Onun için, partiler arasındaki uzlaşma toplantıları, böyle, çarpıtılmasın; orada tam bir 
mutabakat temini için çeşitli öneriler görüşülmüştür; mutabakat her şeyde temin edilemediği 
için de, taraflar, verdikleri teklifleri geri almış ve serbest kalmışlardır. 

Bu konudaki izahatı vermek lüzumunu hissettim. Saygılar sunuyorum. 
Sağ olun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Fuat Atalay. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sanıyorum, yine, Yü
ce Parlamento önemli bir şansını kullanmadan bu dönemi kapatıyor. 

Değerli arkadaşlar, bu oturumun başından beri konuşmaları dikkatle izledim, çok sıkıntı
lı bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu tespit ettim. Bir taraftan, bu Parlamento çatısı altında 
bulunan iki parti, grubu bulunamadığı için, bir baskın seçimin yasal düzenlemeleri çerçevesin
de seçime katılamıyor, öte yandan, İktidar Partisinin çoğunuluğu, asgarî düzeyde de olsa, 19 
uncu Dönemde sürdürmeye dönük girişimlerin ileri boyutta tertiplerle nasıl geliştiğini ibretle 
izledim ve tespit ettim. 

Değerli arkadaşım Manisa Milletvekili Erdoğan \fetenç burada barajlarla ilgili dikkate alın
mayan sayıların tek tek dökümünü yaptı. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye gibi, demokrasi açısından büyük sıkıntıları olan, demokrasi
nin kurumlaşmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Demokrasiyi işlevsel kılma konusunda, kurumlaş
tırma konusunda bu Parlamentoya önemli bir görev düşmektedir. Niçin bu görevden kaçıyoruz? 

Seçimlerle ilgili yasalar en çok Anavatan Partisi iktidarları döneminde yamalı bohçaya 
çevrilmiş, her seçimde yeni bir yasal düzenleme getirilmiştir. İddia ediyorum; Cumhurbaşkan
lığı köşkünde oturan Sayın özal, Hükümet ve Anavatan Partisi, her hafta kamuoyu yoklama
ları yaparak, "seçim sistemi nasıl olursa Anavatan Partisi en kârlı çıkar?" tartışmasını yap- ' 
mış, onun muhakemesini yapmış ve daha önceki yasal düzenlemelere baktığımızda mantık iti
bariyle bağdaştıramayacağımız yeni düzenlemelerle bizi karşı karşıya getirmiştir. Bunu anla
mak mümkün değildir, burada mantık yoktur. 

Sizler, 19 uncu Dönemde şu veya bu şekilde, belki muhtemel bir sağ koalisyonlar çoğunlu
ğu sağlayabilirsiniz; ama, Türkiye'de tartışmalar bitmez, en kısa süre içeresinde, bir yıla kal
maz, bu Parlamento kendisini yenileme ihtiyacını görür, geniş halk yığınlarından bu konuda 
ciddî talepler gelir değerli arkadaşlar. 
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Bu çerçevede, gerçekten, neresinden bakarsanız bakınız, çifte standartla dolu bu seçim ya
sasına, vicdanımızı berrak bir şekilde değerlendirip tahlil ettiğimizde "evet" demek mümkün 
değildir. 

Değerli arkadaşlar, barajlarla ilgili olarak da bir yanıltmayı burada düzeltmek istiyorum. 
Üçlü seçim bölgelerinde yüzde 33,3 olan baraj, niçin yüzde 25'e inmiştir? Bunu da anlamak 
mümkün değildir. Bir taraftan, beşli ve altılı bölgelerde barajlar aynı tutulurken, üçlü bölge
lerde barajın indirilmesinin yegane nedeni, yine muhtemel olarak Anavatan Partisinin işine ge
lebileceği tahminlerine dayanmaktadır. Bir an için üçlü bölgelerde barajın yüzde 33,3 olduğu
nu kabul etsek, bu barajı birçok bölgede hiçbir partinin aşmaması durumunda, kendi içerisin
de nispî demokratik bir dağılım olacaktır. Bu da çok görülmektedir. Göstermelik olarak ba
rajların düşürüldüğü iddiası ve kılıfı altında fiilî barajlar ortaya konulmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, son tahlilde, üçlü bölgelerde bir parti varsayım olarak yüzde 27 oy al
dığı takdirde, yüzde 23, yüzde 24 oy alan partiler baraja takılacaklardır ve seçmenlerin iradele
rini buraya yansıtamayacaklardır. Bu anlamda, bu demagojik yaklaşımı önce burada teşhir et
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, diğer bir konu, Halkın Emek Partisiyle ilgili kamuoyunda günlerce 
sürdürülen spekülasyonlarla ilgilidir. Bunu, Parlamentonun demokratik iradesine yakıştırama
dığım için, burada huzurunuza getirmek istiyorum. 

Halkın Emek Partisi Genel Başkanı değerli arkadaşımız Sayın Işıklar, burada düşüncele
rini ifade etti; mevcut yasal düzenlemelere göre seçimlerin 27 Ekimde yapılması durumunda, 
seçimlere katılma durumunun doğabileceği noktasında yorumların olduğunu ifade etti. Buna 
ben de katılıyorum; ancak, burada değinmek istediğim nokta çok daha değişik bir boyuttadır 
değerli arkadaşlar. 

Bu parlamento çatısı bizler için baki olmayacaktır; bizden sonra gelecek 19 uncu Dönem 
milletvekilleri için de baki olmayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, toparlayalım efendim. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, toparlıyorum. 
Ancak, vicdanlarımızla başbaşa kaldığımızda, doğru bir karar verip vermediğimiz konu

sunda kendimizle hesaplaşmamız gerektiğine inanıyorum. 
Uzun bir süre, basında, Halkın Emek Partisinin bu seçimlere katılmasının sakıncaları ve

ya yararları,tartışılmıştır. Çok ciddî iddialar vardır değerli arkadaşlar. Millî Güvenlik Kurulu
nun bu konuda telkinlerinin bulunduğu ifadeleri vardir. Sayın Başbakan, Anavatan Partisinin 
il başkanlarının katıldığı toplantıda anket düzenlemektedir, daha sonra milletvekilleriyle an
ket düzenlemektedir. Gazetelerde yazılanlar doğru ise, Anavatan Partisi milletvekili arkadaşla
rımız bu konudaki yetkiyi Hükümete vermiştir. Bunu da anlamak mümkün değildir. Kimin 
göbeğini nasıl kesiyorsunuz? Hangi siyasal parti hakkında nasıl karar veriyorsunuz? Demok
rasimiz hakkında çok tartışmalı olan bir seçimle, 12 Eylül tartışmalarıyla gelen yüzde 36'lık 
çoğunlukla Parlamentoda dört yıl hükümet eden ve çoğunluğu bulunduran değerli milletvekili 
arkadaşlarımız, hangi çerçevede yaklaşıyorsunuz? Şimdi, Mesut Yılmaz Hükümeti ciddî bir 
zan altındadır. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOGLU (Sivas) — Hükümete vermedik, Başkanlık Diva
nına verdik. 
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FUAT ATALAY (Devamla) — Kime verilirse verilsin, bunları anlamak mümkün değildir. 

Sizler, yüzde 36'lık çoğunlukla, Türkiye'de önümüzdeki dönem seçimlere katılacak parti
lerin hangileri olması konusunda karar verme hakkını nasıl kendinizde görürsünüz değerli ar
kadaşlar? Bunun kesinlikle açıklığa kavuşturulması gerekir ve demokrasi açısından ciddî sı
kıntılar doğuracak böyle bir yaklaşımın bir an önce bertaraf edilmesi gereğinin sizler tarafın
dan düşünülmesi gerekir. ' 

BAŞKAN— Bitti mi efendim? 
FUAT ATALAY (Devamla) — Bitiyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN —• Rica edeyim.., 

FUAT ATALAY (Devamla) — Bunlar yapılamadığı takdirde, demokratik olmayan, Ana
vatanın bilgisayarlanna göre, günlük kamuoyu yoklamalarına göre, "Ne olursa en azamiyi 
getirebiliriz?" yaklaşımlarıyla yapılabilecek düzenlemelerle, şuranda ilan etmek istiyorum ki, 
önümüzdeki dönem Parlamentonun ömrü uzun olmayacaktır; bir taraftan ülke, demokrasi açı
sından büyük yara alırken, Parlamento, daha ilk aşamada bu yasa ile büyük bir yara almış 
olacaktır ve tartışmalar giderek yoğunlaşacaktır ve en kısa süre içiresinde, belki de 1992'nin 
içerisinde, Türkiye'de yeniden bir seçim gerçekleşecektir. 

Bu çerçevede, özellikle çoğunluk partisi milletvekili arkadaşlarımın bir kez daha düşün
mesini umuyorum, umut ediyorum, temenni ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. (SHP ve Ba
ğımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
önergeler vardır; okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 581 sıra sayılı ttsa Teklifinin 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Kahraman Orhan Vdi Yıldırım 
Diyarbakır Tunceli 

Güneş Gürseler Hûdai Oral 
Tekirdağ Dtr'\zV 

Mehmet Moğultay Cemal Şahin 
İstanbul Çorum 

özer Gürbüz Fuat Erçetin 
Sinop - Edirne 

Abdulkadir Ateş trfan Gürpınar 
Gaziantep Kırklareli 

Halil Çulhaoğlu İbrahim Tez 
İzmir Ankara 

Cevdet Sdvi \aşar Yılmaz 
Eskişehir Ankara 

Ömer Türkçakal Tahir Köse 
Kocaeli Amasya 

Madde 7. — 19 uncu Dönem Milletvekili Genel seçiminde secim çevresi bat ,ı uygulanmaz. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 581 sıra sayılı Kanun Teklifinin 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 

Hüsnü Okçupğlu 
İstanbul 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Mahmut Almak 
Kars 

Kemal Anadoİ 
tzmir 

Ekin Dikmen 
tçd 

Madde 7. — "19 uncu dönem milletvekili genel seçiminde; 2839 sayılı Kanundaki her tür
lü genel ve çevre barajları uygulanmaz." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 581 sıra sayılı "Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
ve 19 uncu Dönem Milletvekilliği Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun 
Teklifinin" 7 nci maddesine, aşağıda yazılı olduğu şekilde, 6 milletvekili çıkaracak seçim çev
releri içinde açıklık getirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Yaşar Tbpçu 
Sinop 

İsmail Köse 
Erzurum 

Ay kon Doğan 
İsparta 

Mustafa Çorapcıoğlu 
Balıkesir 

Hasan Namal 
Antalya 

Teklifimiz : "Seçim çevresi barajı yüzde 25, kontenjan adayı gösterilen 5 ve 6 milletvekili 
çıkaracak seçim çevrelerinde çevre barajı yüzde 20 olarak uygulanır ve..." 

Gerekçe : Teklifte, 6 milletvekili çtka^cak seçim çevresi için sarahat yoktur. Gerekçede 
mevcut hükme atıf yapılmakta ise de, tereddüutte mahal kalmaması için bu ilaveye zaruret vardır. 

MUSTAFA ÇORAPCIOĞLU (Balıkesir) — Efendim, biz önergemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 581 sıra sayılı Kanun Teklifinin 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini öneriyoruz. 

Hüsnü Okçuoglu 
istanbul 

ve arkadaştan 
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MADDE 7. — "19 uncu Dönem Milletvekili Genel seçiminde; 2839 sayılı Kanundaki her 
türlü genel ve çevre barajları uygulanmaz." 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Katılmı
yoruz efendim. 

ADELETU BAKANI SAKİR ŞEKER (Sivas)•— Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

HÜSNÜ OKÇUOĞLU (İstanbul) — önerge üzerinde söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Okçuoğlu. 

HÜSNÜ OKÇUOĞLU (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yasa teklifinin 
ilgili maddesiyle ilgili olarak, arkadaşlarımızın görüşlerini dinlediniz. Ben de aynı amaçla, ba
rajlar ile ilgili olarak vermiş olduğum teklif üzerinde görüşmek ve bilgi aktarmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, 1980'den beri, barajlı bir demokrasi yaşıyor. 1983, 1984, 
1985, 1987 ve 1989 yıllarında olmak üzere, Türkiye'de bütün seçimlerin barajlardan dolayı an
tidemokratik yapılanması ve siyasî olgunun Parlamentoya yansımasıyla ilgili ciddî eleştiriler 
olmuştur. Parlamentonun şaibe altında kaldığının, Parlamentonun meşruiyetinin tartışmaları
na yol açılmıştır. 

Bu kadar deneyimi, bu kadar malzemesi, bu kadar tecrübesi olan bira Parlamentonun, 
bugün/erken seçim kararı alır iken, gene Türkiye'de demokrasi gelişimini, barajlarla engeller
le engellemek istediğini, somut olarak görmüş bulunuyoruz. 

iktidar partisinin, özellikle sunmuş olduğu ve muhalefetin bir kısmının da katıldığını üzü
lerek görmüş olduğumuz çevre barajının ve aynı zamanda genel barajın, Türkiye'deki seçmen
lerin 9 milyonunun iradesinin buraya yansımamasına yol açtığı söylenmesine rağmen -
kulaklarımızı tıkayarak, ses çıkarmayarak» böyle bir yasanın çıkmış olmasıyla 19 uncu Dönem 
Parlamentosuna, ciddî bir gölgenin düşmesinin ilk adımını atmış olacağız. Bir taraftan, Avru
pa Topluluğuna, AGlK'e ve uluslararası sözleşmelere, değer anlamda sözleşmelere imza atan 
bir ülke konumuna geleceğiz, bir taraftan da 3 milyon, yani yüzde 9,9 oranında oy alan bir 
siyasî partinin iradesi bu Parlamentoda olmayacak?.. Çevre barajıyla, 6 milletvekili seçilen bir 
yerde, 79 bin oy alan bira partinin, -80 bin oy alamaz ise- seçmenlerinin iradesi bu Parlamen
toya yansımayacaktır. Bu, oyları vatandaştan zorla alıp bir başka partiye veriyorsunuz demek
tir. Böyle demokrasi anlayışı olmaz, ülkede düşüncelerin parlamentoya yansıması böyle sağ
lanmaz. Bu yolla gelen parlamento, farklı düşüncelerin parlamentoda özgür ifadesinin yolunu 
tıkatmamalıdır değerli milletvekilleri. 

Bir örnek vermek istiyorum.: Bu Parlamentoda çifte standartlı anlayışlar var ve bu çifte 
standartlardan kurtulmak lazımdır. Yüzde 7 oy alan siyasî partilere hangi anlayışla yardım edi
liyor, bilmiyorum; -edilmesinden de yanayım, onu da söyleyeyim- ama, Türkiye barajının ne
den yüzde 10'da kaldığını da merak ediyorum. Bunun cevabı, maalesef, şu ana kadar verilmiş 
değildir. Bu konuda bazı düşünceler vardır ve bu düşüncelerin sahipleri, bana göre resmî dü
şüncenin temsilcileridirler. Halka rağmen, kimse halkın iradesinin önüne barajlar koymamalı
dır. Bu Parlamentoya gelecek temsilcileri,*halkın, bu Parlamentodan daha iyi seçeceğine ina
nıyorum. 

Pasaklarla halkın temsilcilerinin buraya gelmesinin şu veya bu şekilde engellemesinden, 
Türkiye'de demokrasinin geleceği için çok endişe duyduğumu, şu son toplantıdaki son konuş-
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mamda söylemek istiyorum. Neden .söylüyorum? Çünkü, halkın düşüncesi buraya yansıtılmı
yor, tıkatılıyor ve kendi kendimizi aldatıyoruz. 

Erken secim yapmak, sorunların erken çözümü için ilk adım olmayacaktır; çünkü, yine 
aynı düşünceler buraya yansıyacaktır, farklı düşüncelerin Parlamentoya yansımasının önü tı
katılmış olacaktır. Bunu önemine binaen, arkadaşların konuşmalarını teyiden ve altını çizerek 
tekrar söylemek istiyorum : Bu konuda mutlak surette her oyun kutsal olduğuna, her oyun 
bu Parlamentoya taşınması gerektiğine ve millî bakiyenin yansıtılmasının bir yolunun bulun
masına inamyorum. Bunun dışındaki yapının ve gelişecek olan yeni parlamentonun, özgür, 
domekratik, katılımcı ve çoğulcu olmayacağını, ülkenin sorunlarına çözüm getirmeyeceğini, 
sorunları daha da büyüteceğini şimdiden belirtmek istiyor, teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 581 sıra sayılı T&sa Teklifinin 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

ve arkadaşları 

MADDE 7. — 19 uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde seçim çevresi barajı uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANANASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI SAKİR ŞEKER (Sivas) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 

8 inci maddeyi, 7 nci madde olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
8 inci madde, 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar,, teklifin bütün maddelerinin görüşülmesi bitinceye kadar müzake
relere devam edeceğiz; fakat fazlaca tartışma konusu olmayan maddeler kalmış olduğundan, 
zannediyorum 1-1,5 saatlik bir çalışma sonunda müzakereleri tamamlamış olabileceğiz. 

Bu bakımdan, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.20 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılı» Saati : 19.33 

BAŞKAN : Başkaaveldll AbdattaHa Arat 
KÂTfr ÜYELER : Maştan Ertuğrel Ünlü (Bana), Mattan Sangttl (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 133 üncü Birleşiminin tldnci Oturumunu 
acıyorum. 

IV. — KANUN TASARI YE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devasa) 

1. — Rim AOknmkii A. MmU Yumaz ve 15 Atkadaftnm, Stçvnkrk ilgili Bazı Kanunlarda 
Dtf^lfykmnptl9uncuDow 
Kanun Wifi r* Amyasa Komisyom Raporu (2/596) (S. Sayısı : 581) (Dtvam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
9 uncu aaadaeyi t inci madde olarak okutuyorum : 
MADDE 8. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, 2839 Sayılı Milletvekili 

Secimi Kanununun 26 no maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde uygulanır. 
"b) Birleşik oy pusulasının en üstüne "siyasî partiler" ibaresi yazılır. Bu ibarenin altı

na, secime katılan siyast parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen 
kura sırasına göre, en basta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretinin altında kısaltılmış 
adı, onun altında da tam yazı batinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santi-
aaatse okut bir boş daire basılır ve bütün bunların altı çift çizgi ile çizilir. Bu çizginin altına 
o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan adaylarının ad ve soyadları; aldıktan sıra numa
rasına göre yazılır ve her adayın adının üzerine yukarıda tarif edilen boş daire basılır, her ada
yın arası tek çizgi ile çizilir. Kontenjan adayı bulunan seçim çevrelerinde listenin altı çizildikten 
sonra "Kontenjan adayı" ibareti, bunun da altına o partinin kontenjan adayının ad ve soyadı 
yazdır." 

BAŞKAN — Madde Özerinde söz isteyen?.. Yok. 
önergeler vardır; okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 581 Sıra Sayılı \asa Teklifinin 8 inci maddesinin teklif metninden cı-

' karılmasını öneririz. 

İbrahim Tez Güneş Gürseler 
Ankara Tekirdağ 

Hüdai Oral Tabir Köse 
Denizli Amasya 

— 124 — 



TAMJV1. B : 1 3 3 2 4 . 9 . 1 9 9 1 0 : 2 

özer Gürbüz Mehmet Kahraman 
Sinop Diyarbakır 

Orhan Vdi Yüdınm Mehrilet Moğultay 
Tunceli İstanbul 

Cemal Şahin trfan Gürpınar 
Çorum Kırklareli 

Cevdet Selvi Fuat Erçetin 
Eskişehir Edirne 

HaÇl Çulhaoğlu \aşar Yılmaz 
İzmir Ankara 

Kenan Süzer Ömer Türkçakal 
Tokat s Kocaeli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 581 Sıra Sayılı "Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma

sı ve 19 uncu Dönem Milletvekilliği Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Ka
nun Teklifinin" 8 inci maddesinde değiştirilmesi teklif edilen (b) bendine aşağıdaki cümlenin 
ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. ' 

\aşar Topçu Mustafa Çorapcıoğhı 
Sinop Balıkesir 

Hasan Namal Alaettin Kurt 
Antalya ' Kocaeli 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Teklifimiz : Birleşik oy pusulasının son sütunu bağımsız adaylara ayrılır. Bağımsız aday
lar, soyadı sırasına göre bu sütuna altalta yazılır ve her birinin ismi üstüne parti adaylanndaki 
gibi birer boş daire konur ve isimleri arası bir çizgi ile ayrılır. 

17 Gerekçe : Teklifteki şekliyle bu hüküm demokratik esaslara ve seçim adaletine aykırı bu
lunduğundan, teklifimizde yazılı cümlenin eklenmesi lüzumlu olmuştur. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre okutup oylarınıza sunacağım : 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 581 Sıra Sayılı Yasa Teklifinin 8 inci maddesinin teklif metninden çı
karılmasını öneririz. 

İbrahim Tez 
(Ankara) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor mu?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Kata

mıyoruz. 

ADALET BAKANI SAKİR ŞEKER (Sivas) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 58J Sıra Sayılı "Seçimlerle tlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik kapılma

sı ve 19 uncu Dönem Milletvekilliği Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Ka
nun Teklifinin" 8 inci maddesinde değiştirilmesi teklif edilen (b) bendine aşağıdaki cümlenin 
ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Yaşar Topçu 

(Sinop) 
ve Arkadaşları 

Teklifimiz : Birleşik oy posulasının son sütunu bağımsız adaylara ayrılır. Bağımsız aday
lar soyadı sırasına göre bu sütuna altalta yazılır ve her birinin ismi üstüne parti adaylanndaki 
gibi birer boş daire konur ve isimlerin arası bir çizgi ile ayrılır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Katıl

mıyoruz. 
ADALET BAKANI SAKİR ŞEKER (Sivas) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme

miştir. 
9 uncu maddeyi 8 inci madde olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi 9 uncu madde olarak okutuyorum : 
MADDE 9. — XIX uncu Dönem MHletvekili Genel Seçiminde, 2839 sayılı milletvekili 

Seçimi Kanununun 28 inci maddesinin (b) bendi ile beş ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde 
uygulanır. 

' 'b) "Evet'' mühürünü tercih ettiği bir siyasî partiye ait özel daire içine basmakla birlik
te, bu partiye ait aday listesinden seçilmesini istidiği sadece bir adayın, adı üzerindeki dairenin 
de bulunduğu adaya ait özel bölüme "Evet" mühürünü basmak" 

"Seçmen oyunu yukarıdaki (b) bendinde belirtilen şekilde kullanmış ise, "Evet" mühürü 
bastığı siyasî parti adaylarından istediğinin adı üzerinde bulunan boş dairenin de bulunduğu 
bölüme mühür basarak tercihini kullanmış sayılır. Ancak, seçmen bu tercih hakkını bir aday 
için kullanmak zorundadır. 

Tercihin yukarıdaki hükümlere uyulmadan konulması halinde tercih o oy pusulasını ge
çersiz kılmaz. Ancak oy pusulası, yapılmış olan tercihler dikkate alınmaksızın ilgili parti lehi
ne verilmiş bir oy sayılır." 

BAŞKAN — SHP Grubu adına, Sayın özer Gürbüz; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

tercih konusunda fazlaca konuşuldu. Bu konuda çok zamanınızı almak istemiyorum : ancak, 
maddeye neden karşı olduğumuzu kısaca açıklamak istiyorum. 

Tercih konusu, daha önce Sayın Alpaslan Pehlivanlı ve Sayın Kahveci'nin belirttikleri gi
bi, adayların doğrudan doğruya seçmen karşısına çıkarılmaları, seçmenin tercihini yapması şek
linde idi. Böylece, seçmen, karşısına gelen adaylardan beğendiklerini tercih ederek, sıraya ken
disi koyacaktı. Bu sistem bazı eleştiriler alıyor, denebiliyor ki, "partinin etkinliği azalıyor. 
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Eğer doğrudan doğruya bütün adaylar seçmen önüne sunulursa, partinin etkinliği azalıyor" 
bunu da biraz azaltan diğer bir örnek vardı, bu da, halihazır mevzuatımızdaki 2839 sayılı Ya
sanın 28 inci maddesi: Bu maddede de belirtildiğine göre, listedeki milletvekili aday sayısımn 
en az yarısı kadarını seçmen tercih edebiliyordu. Gelen teklifte ne Sayın Kahveci ve Sayın Feh-
livanlı'nın bahsettikleri, adayların doğrudan doğruya seçmenin karşısına çıkarılıp seçmenin tercih 
yaptığı sistem ne de mevzuatımızdaki en az yarısının tercih edilmesi sistemi. Teklif, burada da
ha başka bir öneriyle geliyor, bir tek adayın tercih edilmesi sistemi, tşte karşı olduğumuz yer 
burası. Bir tek adayın tercih edilmesi... tki adaylı bir seçim çevresinde seçmen -Sayın Güneş'in 
de bahsettiği gibi- yüzde 50'lik bir tercihle bir tek adayı tercih ediyor, 6 milletvekili adaylı bir 
seçim çevresinde de seçmen, iki katı aday karşısında bir tek adayı seçmeyle karşı karşıya bıra
kılıyor. tşte burada, eşitsizlik ve adaletsizlik var. Gerçekten, ya ilk şekliyle tercih sistemi gelme
liydi, yani doğrudan doğruya seçmenin karşısına adayların tamamı çıkmalı, sıralamayı seçmen 
yapmalıydı ya da 28 inci maddede belirtilen, en az yarısı kadar adayı seçmen tercih edebilmeliydi. 

Şimdiki gelen teklifte ne yapılmış; seçmen bir tek aday tercih etmek zorunda bırakılmış. 
Tercihin oranı da yüzde 15'e indirilmiş. 28 inci maddedeki geçerli tercihin oranı, yüzde 25'ten, 
yüzde 15'e indirilmiş. Görünüşte sanki tercih barajı indirilmiş izlenimini veriyor; oysa, tercih 
barajı da artırılmış. Bu niye artırılmış? 30 bin seçmenli bir seçim çevresinde, eğer, seçmen, 28 
inci maddede olduğu gibi en az yarısı kadar adaya oy verebilseydi, yani üçlü bir seçim çevresin
de iki adaya ya da üç adaya oy verebilseydi, her adayın 30 bin oydan tercih alabilme şansı var
dı. Oysa, bu teklifte olduğu gibi, bir tek adaya oy verince 30 bin seçmenden yalnız bir tekinden 
oy alabildiği için, 30 bin seçmenin yalnız 30 bininden oy alabilme şansı var; yani yüzde 3 düşü
rülmüş oluyor. Bu şekliyle teklifteki, daha önce, adaya yansı kadar oy verildiğinde yüzde 25'lik 
baraj, yüzde 15'e indirildiğinde bir oranda yüzde 30'lara kadar çıkarılmış oluyor. Bu yönüyle 
de adaletsiz bir tercih sistemiyle karşı karşıya bulunmaktayız.. Birinci adaletsizlik burada. 

İkinci adaletsizlik ise, gümrük kapılarında oy veren seçmenlere yapılıyor. Sayın Bakan, 
gümrük kapılarında oy veren seçmenlere süre bakımından tercih kullandırma olanağı olmadı
ğını belirttiler; ancak, süre mazeret değildir. Seçim kanunları kalıcı kanunlardır. Sürekli değiş
tirilmemesi gereken, aceleye getirilmemesi gereken kanunlardır. Bu bakımdan, gümrük kapıla
rında, hudutlarda oy kullanan seçemene tercih kullandırılmamasına sürenin az olması mare-
zet değildir. Yurt içinde oy kullanan seçmen tercih kullanabilecek, hudutta, gümrük kapısında 
oy kullanan seçmen tercih kullanamayacak... Burada da eşitsizlik ve adaletsizlik vardır. 

bu iki yönüyle bu maddeye karşı çıktık. Bu Maddenin metinden çıkarılmasını öneren öner
gemiz vardır, onun da kabulünü talep ediyoruz. 

Yüce Kurula saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce bir madde 
vesilesiyle yaptığım konuşmaya Sayın Adalet Bakam cevap verirken, konuşmamı yanlış anladı
ğı inancındayım. Çünkü, ben konuşmamda Türkjye Büyük Millet Meclisine mensup 4 millet
vekilinin polis tarafından dövülmesi ve bu olayın da ortaya çıkarılmaması Hükümet için ve 
Meclis için bir zaaftır dedim; bunun herkes tarafından kınanması gereken bir olay olduğunu 
vurguladım; ama Hükümet ve Meclis... 
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BAŞKAN— Sayın Genç, lütfen yapmayın... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ama, yanlış anladı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Rica edeyim, Sapmayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bunu eğer ortaya çıkarmazsa, o zaman kendisi destekliyor 

dedim, yani o anlamda söyledim. Sayın Adalet Bakam yanlış... 

BAŞKAN — Aslında, onun konuşmaması gerekirdi; hftlâ temdt pilavı gibi tekrar getiri
yorsunuz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, bana cevap verdi, beni itham etti; benim konul
mamı ters anladı. O bakımdan, ben doğruyu anlaması için söylüyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu madde vesilesiyle, zaman zaman kamuoyunda birtakım spekü
lasyonlar yapılıyor; efendimi tercih oyu olursa ırkçılar, mezhepçiler Medise gdir... Bu, bence 
bu memleketin insanına yapılan en büyük hakarettir. Hatta, Doğru Yol Partisinin grup sözcü
sü, "PKK Meclise gelir" dedi. 

Şimdi, bir memlekette seçim varsa, oy kullanmak gerekiyorsa, o memleketteki intanlar 
da kendi vicdanları doğrultusunda oylarını kullanırlar. Bir partiye oy verirken, oyunu kulla
nırken, ırkçı mezhepçi olmuyor da, oy verdiği parti içinde belirli insanları tercih ederse, buna, 
"bu ırkçıdır, mezhepçidir" demek, bence bu vatandaşlara karşı saygısızlıktan başka bir şey 
değildir. 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sen taraftarsın o zaman. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben, aslında tercih oyuna taraftarım. Neden taraftarım; 

tercih oyu partiye dinamizm getirir, parti içindeki herkesin o partiye çalışmasını sağlar. 

Ancak, geçen madde üzerinde yaptığım konuşmayla bu madde üzerinde yaptığım konuş
ma arasında bir terslik yok. O maddede bir çelişki var; icabında, bir partiye, bütün üyderin 
katılımıyla, hem önseçim yaptırıyorsunuz hem de tercih sistemini getiriyorsunuz... O sistem, 
hatalı; ama bir parti içinde gerçekten tercih sistemi kabul edilebilir. Merkez yoklaması yapıldı
ğı zaman tercih sistemi getirmek, bence, hiç olmazsa-kişilere kendi temsilcilerini en uygun şe
kilde seçme hakkım tanımak demektir, özellikle, bu terdh sistemi, ikili ve üçlü milletvekili 
çıkaran yerlerde parti listesindeki bütün adayların o partiye çalışmasını teşvik eder; ama, ora
da birtakım hemşerilik oyunu oynanabilir. Düşünce itibariyle birbirine yakınlık hisseden in
sanlar da rol oynayabilir; "ama, efendim, tercih sistemi şöyle yapar böyle yapar" demek, ben
ce, bu halkın demokratik iradesine karşı duyulan saygısızlıktan başka bir şey değildir. 

Ben bunu vurgulamak için söz aldım. Eğer, bir memlekette seçim sistemi varsa, secimin 
gerektirdiği usuller çerçevesinde insanlar oy kullandıktan sonra belirli bir sonuç ortaya çıktı
ğında, "bunlar ırkçılık, mezhepçilik etti" demek, o seçmen kitlesine saygısızlıktır. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, sayın sözcü kürsüde konuşurken, "biraz evvel 
DYP sözcüsü, bu Meclise PKK gdir diye bir söz sarf etti" dedi. Benim konuşmamda bole bir 
şey geçmedi. 

BAŞKAN — Ben de rastlamadım efendim; ben, öyle bir konuşmaya rastlamadım. 
YAŞAR -TOPÇU (Sinop) — Konuşmamda böyle bir şey geçmedi. 
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BAŞKAN — Efendim, aydınlığa kavuşmuş oldu; teşekkür «derim. 
önergeler vardır; okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 581 sıra sayılı yasa teklifinin 9 uncu maddesinin teklif metninden çı

karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tabir Köse Hüdai Oral 
Amasya Denizli 

Güneş Gürsder özer Gürbüz 
Tekirdağ Sinop 

İbrahim Tez Orhan \feli Yıldırım 
Ankara Tunceli 

Mehmet Kahraman Cemal Şahin 
Diyarbakır Çorum 

Mehmet Moğultay Fuat Erçetin 
İstanbul Edirne 

trfan Gürpınar Kenan Süzer 
Kırklareli Tokat 

Halil Çulhaoglu Cevdet Sdvi 
İzmir Eskişehir 

- Yasar Yılmaz Ömer Türkçakal 
Ankara Kocaeli 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 581 sura sayılı "Seçimlerle bgili Ban Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

ve 19 uncu Dönem Milletvekilliği Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun 
Teklifinin, 9 uncu maddesiyle değiştirilmesi teklif edilen 2839 sayılı Kanunun 28 inci maddesi
nin (b) bendiyle, beş ve altına fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabulünü arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Hasan Namal 
Antalya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mustafa Çorapcıoglu 
Balıkesir 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Teklifimiz : 
"b) Evet mührünü tercih ettiği siyasî partiye ait özel daire içine basmakla birlikte, bu 

parti adaylarından çevrenin kontenjan milletvekili dışında çıkaracağı milletvekili sayısını geç
memek üzere en az yarıdan bir fazlası kadar isme ait boş daireye (evet mührünü basmak.) 
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Seçmen oyunu, yukarıda (b) bendinde belirtilen şekilde kullanmış ise evet, mührü bastığı 
siyasî parti adaylarından istediğinin adı üzerinde bulunan boş dairenin bulunduğu bölüme de 
mühür basarak tercihini kullanmış sayılır. Ancak, seçmen bu tercih hakkını kontenjan millet
vekili dışında seçecek milletvekili sayısını aşmamak üzere en az yarıdan bir fazla kadar aday 
için kullanmak zorundadır. 

Tercihin, yukardaki hükümlere uyulmadan konulması halinde tercih oy pusulasını geçer
siz kılmaz. Ancak, oy pusulası, yapılmış olan tercihler dikkate alınmaksızın ilgili partiye veril
miş bir oy sayılır. 

Gerekçe : 

Tek milletvekil için tercih oyu kullanmakta ülke şartları bakımından büyük mahzurlar bu
lunmaktadır. 

BAŞKAN — önergeleri okuttum; şimdi bu önergeleri aykırılık derecesine göre okutup 
oylarınıza sunacağım : 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 581 sıra sayılı Yasa Teklifinin 9 uncu maddesinin teklif metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. ' , 

Tahir Köse 
(Amasya) 

ve Arkadaştan 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak ediyorlar mı efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMÎL T. COŞKUNOĞUJ (Ankara) — Katıl

mıyoruz. 
ADALET BAKANf ŞAKÎR ŞEKER (Sivas) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 581 sıra sayılı, "Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik kapılma
sı ve 19 uncu Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Uygulanacak Hükümler Hakkında Ka
nun Teklifinin" 9 uncu maddesiyle değiştirilmesi teklif edilen 2839 sayılı Kanunun 28 inci mad
desinin (b) bendi ile beş ve altına fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabulünü arz 
ve tekklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

\asar Topçu 
(Sinop) 

ve Arkadaştan 
Teklifimiz : 
"b) Evet mührünü tercih ettiği siyasî partiye ait özel daire içine basmakla birlikte, bu 

parti adaylarından çevrenin kontenjan milletvekili dışında çıkaracağıjnilletvekili sayışım geç
memek üzere en az yarıdan bir fazlası kadar isme ait boş daireye (evet mührünü basmak.) 
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Seçmen oyunu, yukardaki (b) bendinde belirtilen şekilde kullanmış ise, evet, mührü bastı
ğı siyasî parti adaylarından istediğinin adı üzerinde bulunan boş dairenin bulunduğu bölüme 
de mühür basarak tercihini kullanmış sayılır. Ancak, seçmen bu tercih hakkım, kontenjan mil
letvekili dışında seçilecek milletvekili sayışım aşmamak üzere eri az yarıdan bir fazlası kadar 
aday için kullanmak zorundadır. 

Tercihin, yukardaki hükümlere uyulmadan konulması halinde tercih oy pusulasını geçer
siz kılmaz. Ancak, oy pusulası, yapılmış olan tercihler dikkate alınmaksızın ilgili partiye veril
miş bir oy sayılır." 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak ediyorlar mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Katıl
mıyoruz. 

ADALET BAKANI ŞAKtR ŞEKER (Sivas) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme

miştir. 
10 uncu maddeyi 9 uncu madde olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler.,. Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi 10 uncu madde, olarak okutuyorum : 

MADDE 10. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, 2839 Sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 35 inci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı fıkrası ile (b) ve (c) bentleri 
yerine aşağıdaki hükümler uygulanır : 

Listedeki adaylardan herhangi birinin aldığı geçerli tercih sayısı, siyasî partinin o secim 
çevresinde aldığı tüm geçerli'oyların ft İS oranını aştığı takdirdde; bu oranı aşanlar itibariyle 
en çok tercih sayısı alandan başlamak üzere, sırasıyla o partiden milletvekilliğine seçilenler tes
pit edilir. Bahse konu oram aşanların sayısı partinin o seçim çevresinden çıkaracağı milletvekili 
sayısına ulaşmadığı takdirde, eksik kalan miktardaki aday parti listesindeki sıraya göre seçil
miş olur. O partinin son milletvekilliği için tercih sayılarının eşit olması halinde parti listesinde 
daha önde bulunan aday seçilmiş sayılır. 

Tercih kullanılmak suretiyle o siyasî partiye verilen geçerli tercihli oy pusulalarında her
hangi bir adaya verilen tercih sayısının yukarıdaki fıkrada gösterilen oram bulmaması halinde 
ise; tercih sayılan dikkate alınmayıp o partiden milletvekilliğine seçilenler parti listesindeki sı
raya göre tespit edilir. 

BAŞKAN r- Söz isteyen?.. Yok. 
önerge vardır; okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 581 sıra sayılı yasa teklifinin 10 uncu maddesinin teklif metninden çı
karılmasını öneririz. 

Tahir Köse 
Amasya 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Hüdai Oral 
Denizli 

özer Gürbüz 
Sinop 

Mehmet Moğultay 
Bitlis 
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Cemal Şahin Fuat Erçetin 
Çorum Edirne 

İbrahim Tez İrfan Gürpınar 
Ankara Kırklareli 

Halil Çulhaoğlu Tfcşar Yılmaz 
tzmir Ankara 

Cevdet Sdvi Abdulkadir Ateş 
Eskişehir Gaziantep 

Ömer Turkçaka! Mehmet Kahraman 
Kocaeli Diyarbakır 

BAŞKAN — önergeyi Komisyon ve Hükümet benimsiyor mu efendim?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Kabul et

miyoruz. 
ADALET BAKANI SAKİR ŞEKER (Sivas) — Kabul etmiyoruz. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme

miştir. 
11 inci maddeyi 10 uncu madde olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... 11 inci madde 10 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 
İki önerge vardır; okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan S81 sıra sayılı yasa teklifine aşağıdaki ek, maddenin 11 inci madde ola

rak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Orhan Veli Yüdırım 
Tunceli 

M. Tabir Köse 
Amasya 

Güneş Görseler 
Tekirdağ 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Cemal Şahin 
Çorum 

İbrahim Tez 
Ankara 

Kenan Süzer 
Tokat 

Cevdet Sdvi 
Eskişehir 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

v özer Gürbüz 
Sinop 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli , 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Sbşar Yılmaz 
Ankara 

Hüdai Oral 
Denizli 

Fuat Erçetin 
Edirne 

^ Madde 11. — XDC uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 298 sayılı Seçimlerin Temd 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 14-4 üncü maddesi ile 2820 sayılı Siya
sî Partiler Kanununun 36 ncı maddesinin siyasî partilerin seçimlere katılmasım sınırlayan hü
kümleri uygulanmaz. 
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BAŞKAN — Bu, İçtüzüğün "özd Hükümler" kısmında yer alan bir teklif olduğu için, 
önerge mahiyetinde telakki edip, önerge olarak işleme koyuyoruz. 

Komisyon ve Hükümet önergeye iştirak ediyorlar mı efendim?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMÎL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katıl

mıyoruz. 
ADALET BAKANI SAKİR ŞEKER (Sivas) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum t Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Medisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 581 sıra sayılı "Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

ve XIX uncu Dönem Milletvekilliği Gend Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Ka
nun Teklifine" 11 ind madde olarak 2820 sayılı Yasanın 37 inci maddesinin birinci fıkrasının 
aşağıdaki gibi düzenlemelerini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Hasan Namal 
Antalya 

İsmail Köse 
Erzurum 

Teklifimiz : 
Madde 11. — XIX uncu dönem milletvekili seçimlerinde siyasî partiler, milletvekilliği ge

nel veya ara seçimlerinde, adaylık için müracaat eden ve adaylığı uygun bulunanlar arasından,. 
adayların tespitini, serbest, eşit, gizli oy açık tasnif esasları çerçevesinde, tüzüklerinde bdirle-
yecekleri usul ve esaslardan herhangi biri veya birkaçı ile yapabilirler. Aynı seçim çevresinde 
adayların bir kısmını merkez yoklaması ile, bir kısmını da önseçim veya tüzüklerinde belirle
dikleri başka bir usulle tespit edebilirler. 

BAŞKAN — Bunu da "özd Hükümler" kısmında ek madde mahiyetinde telakki ettiği
miz için önergeyi işleme koyuyoruz. 

önergeye Komisyon ve Hükümet iştirak ediyorlar mı efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — İştirak 

etmiyoruz efendim. 
ADALET BAKANI SAKİR ŞEKER (Sivas) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler-., önerge ka

bul edilmemiştir. 
12 nd maddeyi 11 ind madde olarak okutuyorum : 
MADDE 11. —XIX uncu Dönem Milletvekili Gend Seçiminde, seçimlerle ilgili kanunla

rın bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerf uygulanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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13 üncü maddeyi 12 nci madde olarak okutuyorum : 
MADDE 12. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Secimi sebebiyle kanunların gerekli 

kıldığı giderleri karşılamak üzere yeterli ödenek, ilgili kuruluş bütçelerine Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca aktarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddenin metinden çıkarılmasıyla ilgili bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 12 nci maddesinin madde metninden çıkarılmasını 

arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Ersin Taranoğlu 
Ankara Sakarya 

Hüseyin Özalp Ülkü Güney 
Samsun Gümüşhane 

Yasin Bozkurt Raşit Dalda! 
Kars Niğde 

BAŞKAN — 12 nci madde olarak okuttuğumuz 13 üncü maddenin metinden çıkarılma
sıyla ilgili bu önergeye Komisyon ve Hükümet iştirak ediyorlar mı efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Yeter sa
yımız yoktur, bu sebeple katılamıyoruz. 

ADALET BAKANI SAKİR ŞEKER (Sivas) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon yeterli sayısı bulunmadığı için katılamıyor, Hükümet katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Madde 

metinden çıkarılmıştır. 
14 üncü maddeyi 12 nci madde olarak okutuyorum : 
MADDE 12. — Seçmen kütüğünde kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliği bu

lunduğu halde XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçimine hukukî veya fiilî mazeretleri ol
maksızın katılmayanlara, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 63 üncü maddesinde gös
terilen para cezası ellibin lira olarak uygulanır. '• 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın özer Gürbüz. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Grup adına konuşacaklar. 
BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. Yok. 

SHP GRUBU ADINA ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
teklifin tümü üzerinde grup adına konuşan Sayın Grup Başkanvekilimiz de belirtmişlerdi; haklar 
kullanılmıyor diye ceza verilemez. Anayasanın Dördüncü Bölümünün başlığında "Siyasî Haklar 
ve ödevler" der. Siyasî haklar olarak, "seçme ve seçilme hakkı" ödevler Bölümünde "asker
lik ve vergi ödevi" der. Seçme ve seçilme hakkını cezaya bağlamak doğru bir yol değildir; çün
kü, Anayasanın verdiği bir haktır. Seçme hakkı için ceza vermek, seçilme hakkı için de ceza 
vermeye benzer. Bir yurttaşa niye aday olmuyorsun diye ceza vermek gibi ters düşen bir uygu
lamadır. "Neden oyunu kullanmıyorsun?" 

TALAT İÇÖZ (İstanbul) — Askerlik yapmaya benziyor. 
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ÖZER BÜRBÜZ (Devamla) — Askerlik olayı "ödevler"^bölümünde; bunlar, siyasî hak
lar. Siyasî ödevler, askerlik ve vergidir. Siyasî hakları cezaya bağlamak; bizim hukukumuza, 
1982 Anayasasının halkoyuna sunulması yasasıyla beraber geldi, daha önceleri yoktu. Ara re
jimlerin ya da ihtilallerin, vatandaşı sandık başına götürebilmek için uyguladığı yöntemlerdendir. 
Batıda birkaç yerde uygulanır, ancak genelde demokratik ülkelerde pek rağbet görmez. Ülke
mizde de 1980'den önce sandık başına gitmeyen seçmene bir yasak veren madde yoktu. Huku
kumuzda, seçme hakkını kullanmayana ceza vermek diye bir bölüm yoktu. Ancak, uygulama
ya bakarsak; hiçbir ceza olmadığı halde 1961 yılında seçmenin katılımı yüzde 81, 1977 yılında 
seçmenin katılımı yüzde 72,4, 1977 yılında yüzde 74,6; yine, 26 Mart 1989 yerel seçimlerinde 
ceza maddesi yoktu. Ceza maddesi olmamasına rağmen katılım yüzde 81,37'dir. Bunun için 
seçmenin eğer katılmasını amaçlıyorsak, böyle bir ceza maddesi koymamıza gerek ypktur. 

Ayrıca, ceza koymak için bir suç olması lazım; suç olmadan cezayı koyamazsınız. Seçme
ne, "Sen gelmedin, gelememen suç" demek de ceza hukuku ile bağdaşmaz. 

Bunun için, bu maddenin tekliften çıkarılması amacıyla önerge verdik, önergemizin des
teklenmesini bekliyoruz. 

Yüce Kurula saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler var; okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 581 Sıra Sayılı Yasa Teklifinin 12 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini saygıyla öneririz. 
Mehmet Tahir Köse Hüdai Oral 

Amasya Denizli 
Güneş Gürseler Ömer Türkçakal 

Tekirdağ Kocaeli 
Mehmet Kahraman Orhan Veli Yıldırım 

Diyarbakır Tunceli 
Mehmet Moğultay Cemal Şahin 

İstanbul Çorum 
İrfan Gürpınar İbrahim Tez 

Kırklareli Ankara 
Özer Gürbüz Abdulkadir Ateş 

Sinop Gaziantep 
Kenan Süzer Cevdet Selvi 

Tokat Eskişehir 
Yaşar Yılmaz Mehmet Fuat Er çetin 

Ankara Edirne 
Halil Çulhaoğlu 

İzmir 

Madde 12. — 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 63 üncü maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş kanlığın* 
Görüşülmekte olan 581 Sıra Sayılı "Seçimlerle İlgili Bazı Kânunlarda Değişiklik kapılma

sı ve 19 uncu Dönem Milletvekilliği Genel Seçiminde Uygulanacak HükOmler Hakkında Ka
nun Teklifinin" 12 nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Hasan Namal 
Antalya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

İsmail Köse 
Erzurum 

Gerekçe : 
Teklifteki şekli ile bu hüküm demokratik esaslara ve seçim adaletine aykırı bulunduğun

dan, teklifimizde, yazılı olduğu gibi değiştirilmesi lüzumlu olmuştur. 
BAŞKAN — Biz Başkanlık Divanı olarak, bu önergelerin aynı mahiyette, aynı amaçta ol

duğunu kabul ediyoruz. Bu itibarla ikisini birlikte işleme koyuyoruz. 
Sayın Komisyon, her iki önerge de, maddenin metinden çıkarılması mahiyetindedir. Gö

rüşünüz hangi istikamettedir? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) - Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI SAKİR ŞEKER (Sivas) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
14 üncü maddeyi 12 nci madde olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi 13 üncü madde olarak okutuyorum : 
MADDE 13. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.12.1991 tarihine kadar 

siyasî partilerin merkez karar ve yönetim kurulları gerekli gördükleri tüzük değişikliklerini yap-
v maya yetkilidir. ' • • 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 nci maddeyi 14 üncü madde olarak okutuyorum : 
MADDE 14. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Siyasî Partilerin yapa

cakları ön seçimlerde tespit edecekleri aday sayısında 2839 sayılı Kanununun 12 nci maddesi 
göz önüne alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir önerge vardır; okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan S81 sıra »ayılı Uksa Teklifinin 14 üncü maddesinin teklif 
çıkarılmasını öneririz. 

A. HüdaiOrd Güneş Görseler 
Denizli Tttdrdağ 

Mehmet Tahir Köse İbrahim Tez 
Amasya Ankara 

Orhan Veli YUdınm Mehmet Kahraman 
Tunceli Diyarbakır 

Mehmet Moğuttay Cemal Sahte 
istanbul ' Çorum 

Mehmet Fuat Ercetin İrfan Oorpınar 
Edirne KıridareM 

M. Cevdet Selvi öaer Gürbüz 
Eskişehir Sinop 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Madde geçti Sayın Başkan. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Maddeyi oyladım*. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Bu 16 ncı maddeyi 14 üncü madde olarak oyladık; fakat, bu Önergeyi tünülen okuma ftr-

satını bulamamışız; tekrar okumak suretiyle, İçtüzükte geriye dönme diye bir kaide ete yok. 
önergeyi geri çekebilirseniz... * 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — önergeyi geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Hapriması Hakkında Ka
nun Teklifine aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 17. — 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 İnd maddesinin (P) bendinin 
dördüncü fıkrası ile, 2820 saydı Yasanın 11 inci maddesinin beş ve altına bentleri kanun met
ninden çıkarılmıştır. 

K. Kemal Adadol Ekin Dikmen 
İzmir İçel 

Kâmil AteşoğuUan Mehmet Ali Eren 
Ankara İstanbul 

~ Hüsnü Okçuoğtu 
İstanbul 

BAŞKAN — Verilen önerge özet hüküm mahiyetinde değildir. Komisyonda teklif edilme-
miş ve görüşülmemiş maddedir. Komisyonun ekseriyeti de bulunmadığı için, önergeyi daha 
evvelki beyanlarımız çerçevesinde işleme koyamıyoruz. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 581 sıra sayılı Kanun Teklifine, 12 nci madde olarak aşağıdaki madde

nin eklenmesini, mevcut teklifteki madde numaralarının buna göre düzenlenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

önder Kırlı Ayhan Arifağaoğlu 
Balıkesir Artvin / 

Tufan Doğu Hilmi Ziya Postacı 
Muğla Aydın 

Erol Güngör 
İzmir 

Madde 12. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkra ilk 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

' 'Siyasî partiler sadece 6 ve daha fazla milletvekili çıkaracak illerin 5 ve 6 milletvekili çıka
racak seçim çevrelerinde, birer kontenjan adayı gösterirler." 

Gerekçe: 4 ve 5 milletvekili çıkaran tek bölgeli seçim çevrelerinde siyasî partilerin konten
jan adayı gösterme hakkı yoktur. 

İki veya daha çok seçim bölgesi olan illerde ise, 4 milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde 
siyasî partiler, kontenjan kullanabilmektedir. Kontenjan kullanılan çevrelerde bir tek oy fazla 
alan siyasal partiye, salt kontenjan kullanılmasından dolayı, bir fazla milletvekilliği verilmektedir. 

Dört ya da S milletvekili çıkaran illerde, kontenjan kullanılmasına rağmen, çok bölgeli 
illerde, 4 milletvekilliği çıkaracak seçim çevrelerinde kontenjan kullanılması siyasal partiler açı
sından da, adaylar acısından da haksız ve insafsız sonuçlar doğurmaktadır. 

Bütün bu nedenlerle, bu önergenin verilmesi suretiyle, birden fazla seçim çevresi olan il
lerde, 4 milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde kontenjan kullanılmaması esası getirilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, bu, Partiler Kanunundaki bir değişikliği hedef almaktadır. Konu
muz Partiler,Kanunu değildir. Teklifte yoktur. Komisyon ve Hükümet... 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Seçimi ilgilendiriyor efendim. 
BAŞKAN — Efendim, daha önce arz ettik, yeni bir teklif mahiyetindedir. Yeni bir teklif 

mahiyetinde olduğu için Komisyonun ekseriyeti yoktur. Ekseriyetinin bulunması halinde, işti
rak etmesi .halinde yeni bir önerge olarak mütalaa edebilirdik. Bu itibarla, daha evvelki öner
gelerde yaptığımız uygulamayı tatbik ediyoruz; önergeyi işleme koyamıyoruz. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 581 sıra sayılı "Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıması 

ve 19 uncu Dönem Milletvekilliği Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun 
Teklifine" aşağıdaki maddenin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Yaşar Topçu Mustafa Çorapçıoğlu 
Sinop Balıkesir 

Hasan Namal İsmail Köse 
Antalya Erzurum 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 
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Teklifimiz : 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 50 inci 

maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Açık yerlerde saat 23.00'e kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılabilir." 

BAŞKAN — Aynı sebeple işleme koyamıyoruz. 
17 nci maddeyi 15 inci madde olarak okutuyorum : 
MADDE 15. — Türkiye Büyük Millet Meclisi XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçi

mi için oy verme günü 20 Ekim 1991 Pazar Günüdür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Grubum adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; teklif, aceleye getirilen bu seçimin 20 Ekim tarihinde yapılmasını öngörüyor. Aradaki süre 
içinde zorunlu demokratik işlemlerin gereğince gerçekleşemeyeceği kanısındayız. 

örneğin, seçmen listelerinin güncelleştirilmeleri ve itiraz haklarının yeterince kullanılabil
mesi; önseçim öncesi çalışmaların ve gerekli bazı işlemlerin yeterince sağlıklı yapılabilmesi; kamu 
görevlilerinin istifaları ve istifalarının kabulünün, bunların adaylıktan vazgeçmelerine, neden 
olabilecek bir süre içine sıkıştırılmış olması gibi şartlar içerisinde, sağlıklı bir seçimin bu kısa 
sürede yapılamayacağı kanısındayız. 

Yetkililerin açıklamasına göre, Yüksek Seçim Kurulu, yetiştiririz" demiş... Tabiî diyecek, 
Yüksek Seçim Kurulu, kanunu uygulamakla mükelleftir. Siz, isterseniz 15 Eylül tarihini getiri
niz, Yüksek Seçim Kurulu, günleri saatlere indirir ve yine seçimin yapılmasına imkân verir. 

Aritmetik bir yaklaşım içindedir iktidar Partisi bu konuya. Sayın Pehlivanlı, "bu mahzur 
hepimiz için var, bütün partiler için var" dedi. İşte ayrılığımız burada. Biz, partileri değil, ya
pılacak seçimin, sağlıklı olmasını ve demokrasinin sağlıklı yapısını düşünüyoruz. 24 Kasım olarak 
bir önergemiz var, Yüce Genel Kurulun takdirine sunuyoruz. 

Beklenen gün nihayet geldi Sayın Başkan; ikibuçuk yıldır Genel Başkanından, en sade 
üyesine kadar tüm Sosyaldemokrat Halkçı Partililerin, bundan önemlisi, ekonominin acıma
sız çarkı arasında siyasal ve sosyal karabasanların içinde inim inim inleyen halkımızın bekledi
ği gün nihayet geldi. 20 Ekim tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tarihinde önemli bir yer 
alacaktır. O gün, cumhuriyetimizin kurulduğu, kayıtsız şartsız halk egemenliğinin gerçekleşti
ği ekim ayının son çeğreğinde, halkın gerçek iktidarı gerçekleşecek, halkın serbest iradesi, on 
yıllık dönemdeki sunî ve son bir dönemdir yaşadığı çarpık yansımasından kurtulacak, o güne
şi örten bulutlar dağılacak, siyasî bereket yağmurları yağacak.ve halkımız soluk alacaktır. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, Türk halkı, seçime, askere gider gibi, düğüne gider gibi, coşku içinde, âde
ta halay çekerek, zeybek oynayarak, horon teperek gider. Bu Meclisteki çoğunluğun, bu yasa
nın diğer maddelerine oy verenlerin, Anavatan Grubunun yüz hatları niye gergin? (ANAP sı
ralarından gülüşmeler) Âdeta kollan kanatları niye düşmüş? (ANAP sıralarından "Allah, Al
lah!" sesleri, gülüşmeler). 

RAŞtT DALDAL (Niğde) — Hayır, hayır... 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Grup Başkanvekiliniz "hayır" dedi; ben, bunu ken

dimden yorumlayarak söylemiyorum, Sayın Genel Başkanınız, Sayın Başbakanınız televizyonda 
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erken seçim karan Bakanlar Kurulunda alınınca, aynen "bakan arkadaşlarımın gösterdikleri 
özveriye teşekkür ederim" demiştir. (ANAP sıralarından "Doğru, doğru" sesleri, gürültüler). 
Şimdi, bu bir özveriyese, bu özveriyi siz de gösteriyorsanız, kolunuz da kırıktır, kanadınız da 
tanktır arkadaşlarım... 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Şov yapma, şov yapma!.. 
H. SABRt KESKİN (Kastamonu) — Aynaya mı bakıyorsun? 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Hangi sistemi, hangi siyasî tuzaktan getirmiş olur

sanız olun, 20 Ekim gecesini siz bugünden yaşıyorsunuz. 20 Ekim 1991 tarihinin, 26 Mart 1989 
devriminin bir tekrarı olacağını görmektesiniz. Sizi, Anavatan partisini, mesut görüntüler bile 
kurtaramayacaktı* Halkımızın sekiz yıldır çektiklerini unutacağını, bol keseden dağıttığınız 
nimetlerin bu halkı aldatacağını mı zannediyorsunuz? O gün yine, aynen 26 Martta olduğu 
gibi, liderinizin ve manevi liderinizin ağzını iki gün bıçak açmayacak. O gün yine, "üzerimiz
den silindir geçti" diyeceksiniz. Bugün hazırladığınız siyasî vasiyetiniz, o gün .geçerlilik kaza
nacaktır. Ancak, bütün bunlara karşın, halkın isteğini yerine getirmiş, iradesini gerçekliştirmiş 
olmanın mutluluğunu bu çatı altındaki tüm milletvekilleriyle birlikte paylaşacaksınız. Bu, siz
ler için onurlu bir teselli olacaktır. 

Sayın Başkan, 20 Ekim gecesi, tüm yurtta, bütün sandıklarda güller açacak. (ANAP sıra-
lanndan gürültüler, SHP sıralanndan alkışlar) Halkımız, SHP'nin iktidannda, gerçek demok
rasiye, demokrasinin vazgeçilmez şartı olan sivil örgütlenmeye, çağdaş sendikacılığa kavuşa
caktır; insan naklannın sahibi olduğunu anlayacak, işkenceden ve eziyetten kurtulacaktır; et
nik sorunlan ve mezhep çekişmelerini gündeminden çıkarmış, bütün vatandaştan bu bilinç içinde 
kardeşçe kaynaştıran siyasal bir ortam bulacaktır; Sayın Genel Başkanımızın deyimi ile, hiç 
kimse bu topraklar üzerinde doğmuş olmaktan pişmanlık duymayacaktır; anonim şirketlikten 
kurtanlmış ciddî devlet yönetimine, hakça gelir dağılımına kavuşacaktır. Kısacası, tüm birey
leriyle, bugün sahip olmadığı; ama, özlediği bütün haklanyla mutlu bir Türkiye'de yaşayacaktır. 

ADALET BAKANI SAKİR ŞEKER (Sivas) — Konuyla ne alakası var Sayın Başkan? 
H. SABRt KESKİN (Kastamonu) — Sayın Başkan, seçim1 maddesiyle ne alakası var bu 

sözlerin? 
0 M. TURAN BAVAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, Turan Bayazıt ağır tenkit yapar; fa

kat, hakaret etmez. Bu söz benim değildir; bu söz', her sözünü amentü diye kabul ettiğiniz Sa
yın Turgut Özal'ın sözüdür. Onun için, dört yıllık parlamento yaşantımızda, 18 inci Dönemde? 
benim konuşmalarımda bütün özenle tek tek bireylere hakaret etmemeye, hatta kırmamaya dikkat 
etmişsem de, bir sürçülisan olmuşsa, arkadaştanım tek tek kırmışsam -Grubu kastetmiyorum-
bunu düzeltiyor ve onlann gönlünü alıyorum. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Veda ediyorsun, veda... 
M. TURAN BAVAZIT (Devamla) — 20 Ekim seçiminin, halkımız ve demokrasimiz için 

olumlu sonuçlar vermesini ve hayırlı olmasını diliyorum. 
Yüce Meclise saygılar sunanm. (SHP sıralarından alkışlar) 
H. SABRt KESKİN (Kastamonu) •— Tekrar gelemeyeceğini anladığı için veda etti. 

I 

BAŞKAN — Evet, gündemle ilgili olmasa da, Sayın Bayazıt'ın bir antrenmanı oldu seçim 
konuşmaları için. Teşekkür ederiz. 

önergeler vardır; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte elan 581 sıra sayılı Yasa Teklifinin 17 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ederiz. 
Madde 17. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 uncu Dönem Milletvekili Genel Seçimi 

için oy verme günü 27 Ekim 1991 Pazar günüdür. 
Mahmut Ahnak Salih Sümer 

Kars Diyarbakır 
Mehmet Ali Bren İsmail Hakkı Ona! 

İstanbul İstanbul 
Ahmet Türk Arif Sağ 

Mardin Ankara 

Mardin 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 581 Sıra Sayıh mta Teklifinin 15 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

HüdaiOral 
Denizli 

Güneş Güfteler 
Tekirdağ 

Ömer Tttkçakal 

Orhan VsU YUmm 
luaeeli 

Mehmet Moğukay 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Halil Çulhaeğiu 
İzmir 

Cevdet Sel vi 
Eskişehir 

Tabir Köse 
Amasya 

İbrahim Tez 
Ankara 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Cemal Şahin 
Çorum 

FuetErçetin 
Edirne 

Ihşar Yılmaz 
Ankara 

Kenan Süzer 
Tokat 

Madde 15. — Türkiye Büyük Millet Meclisi XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
için oy verme günü 24 Kasım 1991 Pazar günüdür. 

BALKAN — Aykırılık sırasına göre tekrar okutup, oylarınıza sunacağım : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 581 Sıra Sayıh Yua Teklifinin 15 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 15. — Türkiye Büyük Millet Meclisi XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçimi 

işin oy verme günü 24 Kasım 1991 Pazar günüdür. 
A. HüdaiOral 

(Denizli) 
ve Arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon Önergeye iştirak ediyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu?.. 
ADALET BAKANI ŞAKtR ŞEKER (Sivas) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan>581 Sıra Sayılı \asa Teklifinin 17 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ederiz. 
Madde 17. — Türkiye Büyük Millet Meclisi XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçimi 

için oy verme günü 27 Ekim 1991 Pazar günüdür. 
Mahmut Alınak 

(Kars) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu?.. 
ADALET BAKANI SAKİR ŞEKER (Sivas) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyle ilgili verilmiş başkaca önerge bulunmamaktadır. 
17 nci maddeyi İS inci madde olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
İki tane geçici madde teklifi vardır; okutuyorum : 

i . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 581 Sıra Sayılı Seçimlerle ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
ve XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun 
Teklifine aşağıdaki maddenin geçici madde olarak eklenmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 

K. Kemal Anadol Kâmil Ateşoğulları 
İzmir Ankara 

Ekin Dikmen Hüsnü Okçuoğlu 
tçel İstanbul 

Mahmut Alınak 
Kars 

Geçici Madde — "Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim kararı aldığı tarih itibariyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde birden fazla temcildsi bulunan siyasî partiler de bu seçime katı
lırlar." 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI SAKİR ŞEKER (Sivas) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 581 Sıra Sayılı Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

ve XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun 
Teklifine aşağıdaki maddenin geçici madde olarak eklenmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 
Kâmil Ateşoğulları K. Kemal Anadol 

Ankara tzmir 
Hüsnü Okçuoglu Ekin Dikmen 

İstanbul İçel 
Mahmut Alınak 

Kars 
Geçici Madde — "XDCuncu Dönem Milletvekili Seçimine katılmasına bu yasa ile karar 

verilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsilcisi bulunan partilere, 2820 sayılı Siyasî Par
tiler Yasasının ek madde l'de öngörülen esaslar dairesinde, en az devlet yardımı alan siyasal 
partiye yapılan devlet yardımı kadar devlet yardımı yapılır." 

BAŞKAN — Efendim, daha, oyunun rengini belirtmek için konuşmalar olacak; gitmek 
isteyen arkadaşlara hatırlatırım; lütfen oturun. 

Efendim, önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Katılmı

yoruz efendim. 
ADALET BAKANI SAKİR ŞEKER (Sivas) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme

miştir. 
18 inci maddeyi 16 na madde olarak okutuyorum : 
MADDE 16. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, bizim, ek madde olarak bir önergemiz 

vardı. 
BAŞKAN — Onun işlemi yapıldı efendim, önergeniz işleme kondu. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi 17 nci madde olarak okutuyorum : 

MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddenin metinden çıkarılması sebebiyle, kanun başlığının da değişmesi gerekmek

tedir. "2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapdması ve XIX uncu Dönem 
Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Teklifi" olarak başlı
ğı değiştiriyoruz. 
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Bu hususu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oyunun rengini belli etmek üzere, aleyhte, Sayın Kemal Anadol'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Anadol. 
Efendim, lütfen oturalım... Lütfen... 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; bu

gün, Türkiye siyasal yaşamında çok önemli bir yer alacak, Türkiye'nin demokrasi tarihinde 
iz bırakacak bir kararla, seçim kararıyla karşı karşıya bulunuyoruz. 

Demokrasiyle yönetilen ülkelerde, elbette, koşullar gerektirdiği vakit erken seçim yapılır. 
Neden erken seçim yapılır?.. Ö ülkenin ekonomik ve sosyal koşulları parlamentonun yenilen
mesini gerektirir; ülkeye ekonomik ve sosyal istikrar geleceği umuduyla, partiler, belirli uzlaş
malarda bulunurlar veya iktidar partisi, çoğunluğuyla, erken seçim karan alır. Bugün Mecliste 
grubu bulunan partiler, başta İktidar Partisi, Anamuhalefet Partisi... 

Sayın Başkan, ben... 
BAŞKAN — Efendim, duydunuz, arkadaşlarımdan rica ettim. Hepsinin kolundan tutup 

oturtamam ki... Rica edeyim... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Ben de, herkes dolaşırken konuşamam ki Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
Muhterem arkadaşlar, rica ediyorum; bakın, yedi sekiz saatten beri çalışıyoruz. Lütfen... 

Efendim, ismen söyletip de zapta geçirtmeyin. Rica ediyorum... 
Devam edin efendim. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Bugün, Parlamentoda grubu bulunan tktidar Parti
si, Anamuhalefet Partisi ve Doğru Yol Partisinin paket üzerinde, çıkarılan yasanın maddeleri 
üzerinde, barajlar üzerinde mutabakatı olmasa da, seçimin erkene alınması konusunda yaptık
tan uzlaşma, bu erken seçimi Yüce Meclisin karan haline getiriyor. O zaman, bu erken seçim
le, bu erken seçim yapıldığı takdirde, ülkenin esenliğe çakacağı; ekonomisiyle, sosyal yapısıyla, 
iç barışıyla, bu seçimden sonra Türkiye'nin esenliğe çıkacağı konutunda en azından bir muta
bakat var demektir, tşte, bu yargıya katılmadığım için, yapılacak erken seçimden sonra Türki
ye'ye ekonomik bakımdan, siyasal bakımdan istikrar geleceğineinanmadığım için -seçimin er
ken olmasına değil- bu erken seçimin, Türkiye demokrasisine, insanlarımıza yarar getireceğine 
inanmadığım için, oyumun renginin aleyhte olduğunu beyan etmek için huzurunuza gekün. 

Neden inanmıyorum arkadaşlar? Şundan inanmıyorum : Türkiye'nin, oluşacak parlamen
tonun oluşunu, yapısı ve meşruiyeti üzerinde bir beş yıl daha tartışmayla geçirecek zamanı 
yoktur. Yirmibirinci Yüzyıla girerken Türkiye'nin ziyan edeceği bir beş yıl daha yoktur arkadaşlar. 

1983 seçimleri, 6 Kasım seçimleri, cuntanın Türkiye'ye bıraktığı miras üzerine kurulmuş
tur; ne ANAP'ı, ne diğer partileri suçlayamayız. Ama, 6 Kasım seçimleri, halkın Fenerbahçe-
Galatasaray maçı için tribünlere gittiği; ancak, zorla feşiIdirek-Beykoz maçı seyrettirüdiği bir 
seçim anlayışı içinde, SODEP'in seçime sokulmadığı, salt üç partinin seçime sokulduğu bir 
seçim olduğu için "6 Kasım Parlamentosu" diye halk o parlamentoya istifafla bakmıştır, ala
ya almıştır -haklı veya haksız, elbette haklı tarafı çoktur- dolayısıyla, 6 Kasım Parlamentosu 
1983'ten 1987'ye kadar, oluşumu itibariyle, yapısı itibariyle ve meşruiyeti itibariyle tartışılan 
bir Parlamento olmuştur. 
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tşte, tartışılan bir parlamentodan, tartışılmayan bir parlamentoya geçmek için 1987 se
çimleri yapılmak gerekirken, aynen bugünkü gibi, o günkü ANAP İktidarının bir baskın seçi
miyle ve aynen bugünkü muhalefetin buna boyun uzatmasıyla, teslim olmasıyla hâlâ sisler ara
sında kalan pazarlık söylentileri, dedikoduları vardır. Bütün uyanlara rağmen, 1987 seçimleri
ne muhalefetin "Evet" demesi sonucunda, maalesef, 1987 Parlamentosu da, Parlamentonun 
oluşumu, yapısı ve meşruiyeti tartışmalarıyla Türk siyasal hayatının gündeminde yer almıştır. 
Hele hele, Parlamento, ANAP oyları yüzde 21,75'e düştükten sonra, Anamuhalefet Partisi ve 
diğer muhalefet partisi Parlamentoyu boşaltamadığı için Turgut özal'ın Cumhurbaşkanlığını 
önleyememiş, önlenemeyen yükselişini önleyememiş ve erken seçimi yaptıramamış; ikubuçuk 
yıl, salt ekonomik ve sosyal sorunun önüne erken seçim geçirilerek Türkiye'deki 1987 Parla
mentosu 1991'e kadar meşruiyet tartışmalarıyla gündemimizde, yer almıştır. 

Oysa, artan nüfusuyla,'düşen üretimiyle, devamlı bozulan 'gelir dağılımıyla, Türkiye'nin 
yüzlerce, binlerce problemi var. Bir yandan Ortak Pazara girmek istiyoruz, Batılı bir ülke ol
mak istiyoruz, diğer yandan, hızla Batılı normlardan uzaklaşıyoruz. 

Bunları anlatmak istemiyorum; ama, bunlarla uğraşacak yerde, Ana Muhalefet Partisi, 
diğer muhalefet partisi, iktidar Partisi, Parlamentonun dışındaki muhalefet partileri, resmî ku
ruluşlar, gayri resmî kuruluşlar, ekonomik ve sosyal sorunlarda Türkiye'ye istikrara kavuştura
cak çözüm yolları aramak yerine, sürekli, Parlamentonun meşruiyetini tartışıyorlar. 

Şimdi, ben, muhalefet partilerini, geç kalmakla beraber uyarmak istiyorum: Siz, bu yapı
lacak seçimin, gerçekten Türkiye'de ekonomik ve siyasal istikrarı sağlayacağına, Türkiye'yi esen
liğe çıkacağına inanıyor musunuz? Bu ne olacağı bdli olmayan,'çok bilinmeyenli denklem so
nucunda, eğer Türkiye bu erken seçimden sonra esenliğe çıkmazsa, yine ekonomik ve sosyal 
sorunlardan önce rejim tartışmaları yapılacaksa -ki, 1991 parlamentosu bunu getirecektir- İk
tidar Partisi kadar, bu sorumluluğa tarih önünde ortak olmak zorunda kalacaksınız; onlar ka
dar olmasa bile, vebal altında kalmış olacaksınız. Bu endişe içinde sözlerimi söylemek istiyorum. 

Peki, ne yapılmalıydı? Erken seçim yapılmamalı mıydı?.. 
BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 
K. KEMAL ANADOL, (Devamla) — Sayın Başkan, süreye bağlı değilim. İçtüzüğün 87 

nci maddesi net ve açık. Buna göre konuşmamı sürdürüyorum. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzük diyor ki, "kısa, azamî kısa..." 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Burada saatlerce söylev vermeyeceğim. 
BAŞKAN — istersen sabaha kadar... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — önümdeki metni, şu kadar kısa bir metni tamamla

yacağım. Süre yok 87 nci maddede Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Süre, genel hükümlerde var ve 10 dakikadır. Buna göre, lütfen toparlayınız 
efendim. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 10 dakika diye bir hüküm yok. 

BAŞKAN — Efendim, genel hükümlerden çıkaracaksınız... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — O zaman, konuşmama müsaade edin, içtüzüğün 

64 üncü maddesine göre konuşmamı tutumunuz hakkında sürdürmek istiyorum. Eğer "10 
dakika" diye zorlarsanız 64 üncü maddeye göre söz isterim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

FAHİR SABUNtŞ (Bursa) — Seni dinlemek mecburiyetinde miyiz? 
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K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Telaşınız ne? Seçim kararı alınıyor; yani, S dakika 
dinlemeye tahammülünüz yok mu? (ANAP sıralarından gürültüler) 5 dakikalık konuşmayı din
lemeye tahammülünüz yoksa, nasıl bir demokrat partisiniz, nasıl bir demokrasi anlayifimz var 
arkadaşlar? 

Ben, iki askerî darbeden sonra yargı organında beraat etmiş; ama, halkın oylarıyla Parla
mentoya gelmiş bir insanım, seçimle gelmiş insanım; sizin gibi, kaymakam tayin edilir gibi, 
vali tayin edilir gibi, listelere başkası tarafından yazılarak gelmedim. (ANAP sıralarından gü
rültüler) Sizin, kendi parti örgütünüze güveniniz yok. Sabah söyledim, hayatımda hiçbir geçici 
kurulda bile yer almamış bir insanım. Bir daha seçilip seçilmemek de umurumda değil. Herke
sin "nasıl tekrar seçilirim" endişesi içinde bulunduğu bir dönemde, üç tane adam da "ben 
seçilmezsem seçilmem" desin. İşte o gururu taşıyarak, inandıklarımı söylüyorum arkadaşlar. 
Sizin gibi seçileceksem, seçilmemek daha onurlu. 

Arkadaşlar, erken seçim gerekli olabilir. Nasıl olur?.. Erken seçimden önce ulusal muta
bakatı yansıtan İktidar Partisi ile, Anamubalefet Partisi ile ve diğer muhalefet partisi ile, Par
lamento dışındaki partilerle, meslek odaları ile, Üniversiteler ile, ülkenin saygıdeğer kuruluşları 
ile, baroları ile ulusal mutabakatı yansıtan bir anayasa hazırlanır. Ortak metin var; imza attığı
mız Paris Sözleşmesi, Paris Şartı var. Kısa bir anayasa hazırlanır ve en az anayasa kadar önem
li bir seçim yasası hazırlanır. \ani, yine ulusal mutabakata dayanan bir seçim yasan hazırlamr 
ve gönül huzuru içerisinde herkes seçime gider, vatandaş tamamen özgür bir biçimde oyunu 
kullanır. O erken seçime kimsenin bir şey demeye hakkı elbette olmaz. 

Seçim sandığı, ulusal iradeyi parlamentoya yansıtan bir kurum olmalıdır. Secim sandığı, 
içinden ne çıkacağı belli olmayan Zati Sungur kutusu olursa, o seçim üzerinde elbette tartış
malar olacaktır, o seçimin meşruiyeti üzerinde elbette tartışmalar sürecektir ve bundan da Türkiye 
zarar görecektir. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, size, İçtüzüğün 87 nci maddesini okuyayım mı? 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Buyurun okuyun. 
BAŞKAN — "Bu konuşma, kısa ve gerekçeli..." 20 dakika konuşma, loşa bir konuşma mı?.. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 20 dakika konuşmadım. Gerekçe söylüyorum... 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen toparlayınız efendim. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Gerekçe söylüyorum... 
BAŞKAN — Ve Başkanlığı da tehdit altında bulundurarak... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efendim. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Sayın Başkanım, Meclisin son otorumlarında sözü

mü kesin, o şeref de size ait olsun, razıyım ona. Sözümü kesin, tamamlamadan beni aşağıya 
indirin, o demokratlık onuru da size ait olsun. Razıyım efendim!.. 

BAŞKAN — İçtüzüğü tatbik etmek benim şerefimdir. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Efendim, İçtüzüğü sizin kadar ben de biliyorum. 
BAŞKAN •— Efendim, "Açık ve kışa" diyor. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Süre yok. Açık konuşuyorum, gerekçemi anlatıyorum. 
BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 

— 146 — 



TMMM. B:133 24 .1 .1991 0 : 2 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Efendim, "toparlayın" diyorsanız, lütfen, bu sözü
mü bitirmeden, tutumunuz hakkında, 64 üncü maddeye göre söz talebim olacak... 

BAŞKAN — Oturursunuz, ondan sonra söz istersiniz. 
Sayın Anadol, tahminen 18 dakika oldu. Grupların konuşma hakkı 20 dakika. Efendim, 

insafla bağdaştırın... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Efendim, ben 18 dakika filan konuşmadım. Herkes 

dolaşıyor, konuşuyor, onları susturmak için S dakika uğraştınız. Ben kürsüde sözlerime başla
yalı 18 dakika filan olmadı İve konuşmamın da sonuna geldim. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim... "Sonuna geldim" diyorsunuz, 5 dakika daha konuşu
yorsunuz. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Sözlerimi uzatmamın bir nedeni de zatı âlinizin tu
tumu Sayın Başkanım; benden çok siz konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — Devam edin. Toparlayınız efendim, rica ediyorum. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — istirham ederim... Siz müsaade ederseniz toparla

yacağım. 
BAŞKAN — Toparlayın efendim. Son sözlerinizi söyleyin. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Yanlış çagırışunlar yapıyor uyarınız Sayın Başkan... 
Değerli arkadaşlarım, bu erken seçimin, bu şekilde yasalaşmasına karşı oy kullanacağım. 

Çünkü, demin söylediğim gibi, siyasal ve ekonomik istikrar sağlayacağına inanmıyorum. Na
sıl, Yunanistan'da, geçen sene ve evvelki senelerde, iki senede, Yunan vatandaşı, Yunan seçme
ni üç kez sandık başına gitmek zorunda kalmışsa, bu seçim yapılır yapılmaz, Türkiye'nin de 
gündemine erken seçim geleceği ve o zaman da, siyasal istikrarın bozulacağı inancındayım, 
o nedenle kırmızı oy kullanacağım. 

Ayrıca, doğuda, şu anda ilan edilmemiş bir savaş hali mevcuttur; olağanüstü hal resmen 
mevcuttur. Orada nasıl huzur içinde, güvenli bir seçim yapılacak? Güvenden önemlisi, daha 
önemlisi, nasıl inandırıcı bir seçim yapılacak? Orada, doldurulanı sandıkların, yasal, Seçim Ya
sasına uygun, her türlü baskıdan uzak, halkın özgür iradesinin; orada seçmenin iradesinin te
celli ettiğine nasıl inanacağız? Hükümet bunu temin etti mi?.. Hayır. Elbette, ülkenin en önemli 
bir bölgesinde, büyük bir bölgesinde yapılan seçimler tartışmalı olursa, onun, ülke genelinde
ki seçimin meşruiyet tartışmalarına sirayet etmemesi mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, düşünceyi Parlamentodan dışlayacaksınız, Paris Şartına imza ata
caksınız, seçime girmesi gereken, yaptığınız olağanüstü baskın secime girmesi gereken partile
re engel olacaksınız, ondan sonra da, Türkiye'deki akımları, düşünce akımlarım Parlamento 
dışına iteceksiniz, sonra onlar Parlamento dışında olduğu için suçlayacaksınız... tşte bu du
rum, Türkiye'yi demokrasi standartlarının dışına iteceği için, Dünyada ve Avrüpa'daki Batı 
tipi çokpartili özgürlükçü demokrasi koşullarının dışına iteceği için, göstermelik bir demokra
si olacağı için, bu seçimlerin Türkiye'nin sivilleşmesine, demokratikleşmesine hizmet etmeye
ceği inana içinde karşı oy kullanıyorum, inşallah bu konuşmamda haksız çıkmayı temenni edi
yorum, haklı çıkmak hiç istemiyorum; ama, Türkiye'de demokrasi ve siyaset, sadece Parla
mento koltuklan içinde yapılmaz, zaten siz onları Parlamentonun dışına itiyorsanız, ben bu 
Parlamentoda uzun yıllar görev yapmış, onurunu koruyarak milletvekilliğini sürdürmüş, onurlu 
bir politikacı olarak, Parlamentonun dışında, demokrasi güçleriyle kol kola, sizin seçimden 
sonraki hali pürmelalinizi merak ediyorum arkadaşlar!.. 

Saygılar sunarım. (SHP şualarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Efendim, teklif üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
içtüzüğün 93 üncü maddesi, ''Seçimlerin yenilenmesine dair önergeler, Anayasa Komis

yonunda görüşülür ve Anayasa Komisyonu raporu Genel Kurulda gündemdeki bütün konu
lardan önce görüşüldükten sonra açık oya sunulur" demektedir. 

Hiçbir tereddüte yer vermemek için, Meclis karan veya kamınla da olsa, seçimlerin yeni
lenmesinin açık oyla yapılması zaruretine inandığım için, teklifi açık oya sunuyorum. 

Esasen, açık oylama için verilmiş bir önerge de vardır; arkadaşlarımız arzu ediyorlarsa 
önergeyi de okutayım. 

Açık oylamanın, oy kutulanmn sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bir hususu daha hatırlatmak isterim : Bu müzakerelerin neticesin
de, Meclis müzakerelerinin devamına dair bir önerge vardır; bunun da müzakeresini yapaca
ğız. Milletvekili arkadaşlarıma hatırlatma yapıyorum. 

NSCGAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, işi bitmiş Meclis daha neyi görüşecek? 
Hemsn secime gidelim. 

BAŞKAN — Oy kutuları dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlanıldı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan arkadaşımız var mı efendim?.. Ifok. 
Oy toplama işlemi tamamlanmıştır, kupalar kaldırılsın. 
(Oyların aynmına başlanıldı) 
BAŞKAN — Bazı arkadaşlar, beyaz oy pusulaları kalmadığı için onun yerine çekinser oy 

pusulası kullanmışlar. İnşallah gelecek dönemde hangi rengin ne olduğunu öğrenirler. Eğer 
sedlirlerse!.. Dört senede öğrenememişler, oy pusulaları bulunmadığı için öyle kullanmışlar!.. 

Açık oylamanın neticesini ar£ ediyorum : 
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması ve XIX uncu Dönem Mil

letvekili Genel Saaiminıİr Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Teklifi için yapılan oyla
maya 374 miUetveUU arkadaşımız katılmış; 3S2 kabul, 3 ret, 10 çekimser, 9 geçersiz oy kulla
nılmıştır. 

Bu suretle teklif kanunlaşmıştır. 
MMetimiz ve memleketimiz idn bu seçim hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 
Sayın Başbakan, kanun teklifinin kabulü vesilesiyle, bir konuşma talep etmiştir; kendile

rine bu y^ütşlr söz veriyorum. 
Buyursunlar Sayın Başbakan. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞBAKANA. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; erken seçim karan, bir meclisin kolay alabileceği bir karar değildir. Böyle bir karar, ancak 
kendisini aşan bir meclisin, kişisel mülahazalarının üzerine çıkan milletvekillerinin harcıdır. 
(ANAP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

1937 senesinden beri -1977 senesinde, İkinci MC Hükümeti zamanındaki dört aylık bir 
öne alma karan bir yana bırakılırsa- Türkiye'nin 35 yıllık siyasî geçmişinde, erken seçim karan 
alan, bu kararı bugün ikinci defa alan tek iktidar Anavatan Iktîdandır. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bizim erken seçim karan almamızın en önemli güvencesi, milleti
mizin sağduyusuna olan güvenimizdir. Biz, iktidardan kaçmak için değil, yeniden ve tartışma
sız iktidar olmak için erken seçime gidiyoruz. (ANAP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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MUSA GÖKBEL (Muğla) — Bugüne kadar tartışmalı mıydı iktidarınız? 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Biz, yeniden yetki almak için, güven 

tazelemek için erken seçime gidiyoruz ve biz, kendimize güvendiğimiz için, gücümüze güvendi
ğimiz için erken seçime gidiyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Erken seçim kararı alınması demek, sandığın milletin önüne konulması demektir; söz hak
kinin, aslî sahibine bırakılması demektir. 

Bizim bu kanun teklifimize, gönüllü gönülsüz destek veren bütün muhalefet milletvekille
rine teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Kendilerinden ricam şudur : Milletin önüne sandık konulmuştur; 20 Ekim günü, bırakı
nız milletin kaderine millet karar versin. Millet adına konuşmaktan artık vazgeçin. Millet ken
di tercihini, 20 Ekim seçimlerinde, hem de sizi şaşırtacak şekilde ortaya koyacaktır. 

Bu kararın alınmasında katkıda bulunan bütün milletvekili arkadaşlarıma tekrar teşek
kür ediyorum. Yapılacak erken seçimin, Türkiye'ye güçlü bir iktidar ve siyasî istikrar getirme
sini diliyorum; hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri" 
ayakta alkışlar) 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — TBMM Gemi Kutulunun, bazı kanun tasan ve tekliflerinin görüşülmesini tetninen çalışma
larına devam etmesine iUskm Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve arkadaşlarının önergesi (4/314) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Olağanüstü toplantı konusu olan, Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

ve XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun 
Teklifinin görüşmeleri tamamlanmış bulunduğundan, bazı kanun tasarı ve tekliflerinin görü
şülmesini temin amacıyla, İçtüzüğün 7 nci maddesinin son fıkrası gereğince, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çalışmalarına devam etmesini arz ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Raşit Daldal 
Ankara Niğde 

Yısin Bozkurt Ülkü Güney 
Kars Gümüşhane 

Aydın Arvasi Haydar Koyuncu 
Van Konya 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

istanbul 

Balıkesir 

Mustafa Dinek 
Konya 

Orhan Ergüder Rüştü Kâzım Yücelen 
tçd 

Fenni tslimyeli Hasan Çakır 
Antalya 

Nuh Mehmet Kaşıkçı lalât Sargın 
Kayseri Tokat 
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1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — "Bazı kanunlar" ifadesiyle, kastedilenler hangi kanun-
lar Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Gündemdeki kanunlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemdeki konulan görüşmek için, 27 Ağustos 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 

üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.15 
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2839 Sayılı MUletvekiU Seçimi Kanununda Değirildik Yamlraaa ve 19 uncu Döneni MUletvekiU 
Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Teküfine Verilen Oylann Sonucu: 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

Kanunlaşmıştır. 
450 
376 
352 

5 
10 
9 

63 
11 

(Kabul Edenltr) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selahattin Kılıç 
Ersin Koçak 
İbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
\aşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Erol AğagU 
Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 
Kamil Tuğrul Coşkunoglu 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalayaoğlu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vuralhan 
Rıza Yılmaz 
"Hasar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çaloğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
Ali Sami Aktaş 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni tslimyeli 
t. önder Kırlı 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kftmran İnan 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Turgut \aşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURDUR 
Sait Ekinci 
İbrahim özel 
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BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Askın 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cayit Çağlar 
BeytuUah Mehmet Gariofttu 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabunis 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Brsümer 
İlker Genlik, 
Mümin Kahraman 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Ş«yho#hı 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Rıza Ihman 
Mustafa Namk 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Muzaffer A n a 
Esat Yıldırım Ava 
Ayçan Çakıroğullan 
HûdaiOral 
İsmail Şengttn 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
FuatAtalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 
İsmail Üğdul 

EZ A « C 
Hüseyin Cahit Aral 
Nİaacnettla ötdoğan 
Mehmet Tabir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Metin * m a a 
ERZUJIUM 
Sabahattin Araş 
Tbaay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
Rıza Şimşek 
Muştan Rıfkı ttatak 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balolar 
İsmet Oktay 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Ahmet GOnebakan 
Hasan Tanrıöver 
Ünalttfar 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
\fcvuz Köymen 
Rüştü Kurt 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Oökalp Güney 
Muhittin Karaman 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
öner Miski 
İSPARTA 
Süleyman Demire! 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Hikntet Bfeeattrk 
AM Bozar 
Btaaa Cananttım 
M Er 
Durmuş Fikri Safsa
ta. Istemihan Talar 
Ali Rıza «lamaz 
ROstü Kârna YOcalan 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçan 
Avni Akyol 
Abdülbald Albayrak 
Yhsar Albayrak 
İmren Aykut 
Abduttah Battark 
YfkselÇeatel 
Orhan Demvtaf 
Mehmet Necat Btdem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
Halil Orhan Emflder 
İsmail Sala Giray 
Nuri Gokalp 
Temel Gündoğdu 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat tçöz 
Ömer Ferruh tlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoglu 
Mehmet Moğultay 
İbrahim özdemir 
Mustafa Hilmi özen 
Mustafa Sangül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tannyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
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İZMİR 
VeliAksoy 
M. İbran Bayaat 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
H. Hüsnü Dotan 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 

* Atilla tmamoğlu' 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Basesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıaoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil özsoy 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Cemal özbtten 

KIRŞEHİR 
Kazım Çağlayan 
Şevki Göğüsgcr 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Bülent Ataaayan 
Erol Köse 
Onur Kumberaabaşı 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirman 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek • 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demire! 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Ekrem Fakdemirli 
önol Sakar 
Gürbüz Şakranh 
Münir F. Yazıcı 
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Mehmet YfenisehirUoghı 
M. Erdoğan Yeteoç 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Nurettin YUmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
MuaaGökbei 
Latif Salaa 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan !Tawnloğhı 

NEVŞEHİR 
AliBabaoğht 
Esat Kıraüıoğta 
G êmal Sayman 

tyjfĞDE 
Doğan Baran 
RaşitDeldal 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Nabi Poyraz 
Yolmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri topkaya' 
Gürbüz YUmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yklçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz özkök 
Ayhan Reyhan Sakalkoğlu 
Ersin Taranoğlu 
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SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
tlyas Aktas 
Cemal Alışan 
trfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
tdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
özer Gürbüz 
Yaşar Ibpçu 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürsder 
Ahmet Karaevti 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Kazım özev 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avni Akkan 
Mehmet Çakıroğlu 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

VAN 

Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih GOrentaş 
Sdahattin Mumcuoglu 

YOZGAT 

Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 

Şinasi Altıner 
Pertev Asçıoğlu 
)feysd Atasoy 
Ömer Barutçu 
levfîk Ertüzttn 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoftlu 
Koksal Toptan 

ANKARA 
Kamil Ateşogulları 

BALIKESİR 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Ahmet Edip Uğur 
BURSA 
Mehmet Gedik 

ANKARA 
Zeki Yavuztürk 
AYDIN 
Nabi Sabuncu 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükd 

(Reddedenler) 
İÇEL 
Ekin Dikmen 
M. Ali Eren 
Hüsnü Okçuoğlu 

Çekimserler 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioglu 

KAYSERİ 

Mustafa Şahin 

Geçersiz Oylar 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Mustafa Yılmaz 

İZMİR 
K. Kemal Anadol 

SİVAS 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
ÜSAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

İSTANBUL 
İsmail Cem 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
ŞANLIURFA 
Osman Doğan 
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ADANA 
Mehmet Ali Bflid 
Mehmet Can 
Mahmut Keçeli 
AMASYA 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Beter Haydar 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
Hatim Kutagr 
Arif Sağ 
İbrahim % 
ARTVİN 
Hatan Bkted 
BİNGÖL 
BhamiBinici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
Rsik Tanmaogiu 
BOLU 
Kânm Aksoy 
BURDUR 
FühiÇattkbaf 
BURSA 
Fehmi Işıklar 
ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Salih Sümer 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

(Oya Katılmayanlar) 
ESKİŞEHİR 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Hasan Celftl Güzel 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Turhan Hırfanoglu 
Mehmet PürdelogUı 
Ati Uyar 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbetoğlu 
Bedrettin Doğancan AkyOrek 
Mehmet Cavit Kavuk 
İamaü Hakkı OnaT 
Göne* Taner 
İZMİR 
Türkân Akyol 
İsmet Kaya Erdem (Başkan) 

Bilgen Keleş 
KARS 
Mahmut Alınak 
KAYSERİ 
Ahmet Servet Hacıpafaoğlu 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
KONYA 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener (t. A.) 
MALATYA 
tbmhim Aksoy 
MARDİN 
Bef ir Çdebioğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
MUŞ 
Mehmet Emin Seydagil 
NİĞDE 
Haydar Özalp 
SÜRT 
Zeki Çeliker 

SİVAS 
Ömer Günbulut 
ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atatever. 
TOKAT 
Metin Oürdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
ZONGULDAK 
Mustafa Tlnaz Titiz 
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(Açık Üyelikler) \ 

ADIYAMAN : 2 ÇORUM : 1 İSTANBUL : 1 
ANTALYA : 1 DİYARBAKIR : 1 SAMSUN : 1 
AYDIN : 1 HATAY : 2 SÜRT 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

133 ÜNCÜ BİRLEŞİM (Olağanüstü) 

24 . g . 1991 Cumartesi 

Saat: 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SECİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME YE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

t 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Rize Milletvekili A. Mesut YUmaz ve İS Arkadaşının, Seçimlerle ilgili Bazı Kanun
larda Değişiklik kapılması ve 19 uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hü
kümler Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/586) 





Dönem : 18 ' Yasama Yılı: 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 581) 

Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz ve 15 Arkadaşının, Seçim
lerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 19 uncu 
Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hüküm
ler Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 

(2/586) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Seçimlerle ilgili Ban Kanunlarda Değişiklik kapılması ve 19 uncu Dönem Milletvekili Ge
nel Seçiminde. Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 21.8.1991 

A. Mesut Yılmaz 
Rize 

Kadit Demv 
Konya 

Şakir Şeker 
Sivas 

Kerem Güne/ 
Kars 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Necat Eldem 
İstanbul 

Seçkin Ftrat 
Bolu 

İhsan Miri Tdpkaya 
Ordu 

M. Cumhur Ersûmer 
Çanakkale 
Rıza Şimşek 

Erzurum 

Pertev Ascutğh 
Zonguldak 

İsmet Oktay 
Eskişehir 

Kudret Bolükoğlu 
Balıkesir 

Cemal Özbüen 
Kırklareli 

Sekhattin Mumcuoğlu 
Van 

Rtfkt Yaylak 
Erzurum 
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GENEL GEREKÇE 

XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanmak üzere Genel Seçim kanun
larında günün şartlarına uygun olarak değişiklikler yapmak gereği hâsıl olmuştur. 

Kanun teklifi bu amaçla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. —- Seçim işlerinde çalışan görevlilerinin yevmiyeleri sarf ettikleri mesai dikkate 
alınarak artırılmaktadır. 

Madde 2. — Madde ile 2839 Sayılı Kanunun 12 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Bu değişiklikle seçim çevrelerinde gösterilecek milletvekili aday sayısı yeniden belirlenmiştir. 
Buna göre, o seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısının iki katı aday gösterilecektir. 

Madde 3. — 2839 Sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, 
yeterli aday göstermeyen siyasî partiler için yapılacak işlem gösterilmiştir. 

Madde 4. — 2839 Sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak 
aynı Kanunun 14 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 5. — Madde, XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kamu görevlilerinin 
istifalarının kabulü Siyasî Partilerin hangi seçim çevresinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti 
yapacaklarının bildirilmesi ile gümrük kapılarında yapılacak oy verme işlemi ve seçimlerle il
gili diğer sürelerin icabında kısaltılmak suretiyle tespit ve ilanı ile adlî teşkilat kurulmamış ilçe
lerde seçim işlemlerinin hangi ilçe seçim kurullarınca yürütüleceği ve oy pusulalarının bastırıl
ması hususlarını belirlemede Yüksek Seçim Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

Madde 6. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık seçmen listelerinin 
güncelleştirilmesi düzenlenmektedir. -

Madde 7. — Maddede XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, bağımsız adayla
ra birleşik oy pusulasında yer verilmemesi ve bunların py pusulalarını kendileri tarafından bas
tırmaları esası getirilmektedir. 

Madde 8. — Geçici olarak XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanmak 
üzere, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirti
len seçim çevresi barajı, iki ve üç ile kontenjan adayı gösterilen dört milletvekili çıkaracak se
çim çevreleri için düşünülmekte ve % 25 olarak tespit edilmektedir. Bunların dışındaki kon
tenjan adayı gösterilen beş milletvekili çıkaracak seçim çevrelerinde çevre barajının % 20 ola
rak uygulanacağı 4-5 ve 6 milletvekili çıkan yerlerde'ise seçim çevresi barajı milletvekili seçimi 
kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen oranlar uygulanacaktır. 

Madde 9. — Birleşik oy pusulalarının şekil ve muhteviyatı düzenlenmektedir. 
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Madde 10. — Madde ile XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde tercihli oy kul
lanmak isteyen seçmenin tercihini yalnızca bir aday için kullanabilmesi, tercihini kullandığı 
siyasî parti adayları dışında başka siyasî parti adayına da tercih yapması veya tercihi adaya ay
rılan bölüm dışına veya birden fazla aday için kullanması durumunda, bu şekildeki tercih işa
retlerinin oy pusulasını geçersiz kılmaması ve tercihler dikkate alınmaksızın ilgili partiye veril
miş oy sayılması esası getirilmektedir. 

Madde 11. — Madde ile sadece XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulan-
' mak şartıyla 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 35 inci maddesinin (a) bendinin 2 nu

maralı fıkrasında gösterilen 7o 25 tercihli oy oranı, tercihli oy alanlann ön sıraya geçmesini 
kolaylaştırmak için % 15 olarak değiştirilmiştir. Ayrıca milletvekillerinin ilgili partilere dağıtı-

• mına ilişkin esaslar düzenlenmektedir. 

Madde 12. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçimlerle ilgili kanunların 
bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin de uygulanacağı esası getirilmektedir. 

Madde 13. — Maddede XIX uncu Dönem Milletvekili Seçiminde seçim giderlerinin kar
şılanabilmesi için Maliye ve Gümrük Bakanlığına aktarma yapması hususunda yetki veril
mektedir. 

Madde 14. — Maddede, XIX uncu Dönem Milletvekili Seçiminde millî iradenin daha iyi 
tecelli etmesi için, seçime iştiraki teşvik amaayla mazeretsiz oy kullanmayanlara verilecek pa
ra cezası belirlenmektedir. 

Madde 15. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde siyasî partilere 31.12.1991 
tarihine kadar tüzüklerinde değişiklik yapma yetkisi taranmaktadır. 

Madde 16. — ö n seçimle ilgili aday sayısında 2839 sayılı Kanunun bu Kanunla değişik 
12 nci maddesinin göz önüne alınacağı belirtilmektedir. 

Madde 17. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme günü tespit edil
mektedir. 

Madde 18. — Yürürlükle ilgilidir. 

Madde 19. — Yürütmeyle ilgilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 581) 



Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 
Esas Afe.'v 2/586 23.8.1991 
Karar No. : 40 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 23.8.1991 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Rize Milletvekili A. Me
sut Yılmaz ve İS Arkadaşının Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 19 un
cu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Teklifi, Ko
misyonumuzun 23.8.1991 tarihli toplantısında, Genel KuruPca da onaylanan Danışma Kuru
lunun 22.8.1991 tarihli 3 sayılı tavsiyesi doğrultusunda. İçtüzüğün 37 nci maddesine göre Ada
let Bakanı da bulunduğu halde incelenmiştir. 

Komisyonumuz teklifi ve gerekçesini olumlu bulmuş, maddelerinin görüşülmesini kabul 
etmiştir. 

Komisyonumuz, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,11, 12,13, 14, İS, 16, 17, 18 ve 19 uncu maddelerini 
aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz teklifin 9 ve 10 uncu maddelerinin sadece 19 uncu Dönem Milletvekili 
seçimlerinde kullanılacağını göz önüne alarak bu çerçeve maddelerinin baş kısımlarına "19 uncu 
Dönem Milletvekili Genel Seçiminde" ibarelerini eklemiştir. Ayrıca teklifin 9 uncu maddesi 
ile düzenlenen 2839 Sayılı Kanunun 26 na maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinin ilk cümle
sinden " ve bağımsız aday varsa siyasî partiler ve bağımsız adaylar" ibaresi 7 nci maddeye 
uygun olması bakımından madde metninden çıkartılmıştır. 

Raporumuz, Genel Kurulun Onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur 

Başkan 
Kâmil T. Co/kunoğk 

Ankara 
Sözcü 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

Üye 
M. Sezai Bekush 

Ankara 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Kâtip 

Nahn Geyiani 
Hakkâri 

Üye 
Cengiz Dağyar 

Antalya 
Üye 

ilhan Aşkın 
Bursa 
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Üye 
Faik Taruncutğbı 

Bitlis 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Hüdai Oral 

Denizli 
Erken seçime evet fakat teklifin tamamına 

muhalifim 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Ahmet Ersin 

İzmir 
Muhalefet şerhim.eklidir. 

Üye 
Abdülmecü Yağan 

Kayseri 
Üye 

Alaattin Fvat 
Muş 

Üye 
YthnazAltağ 

Sivas 

Üye 
Ahmtt Ava 

Uşak 

Üye 
A. Sedat Doğan 

Adana 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Erdoğan Yetenç 

Manisa 
8 inci maddede değişiklik önerileri oya su

nulmamış ve görüşülmemiştir. Ayrıca yasanın 
tamamına muhalifim. 

Üye 
H. Sabri Keskin 

Kastamonu 

Üye 
M. Fuat Yazın 

Manisa 
Üye 

Yağar Tbpçu 
Sinop 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Üye 

Öter Gürbüz 
Sinop 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Üye 

Güneş Müfiüoğtu 
Zonguldak 

Muhalefet şerhim eklidir. 

KARŞIOY YAZISI 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

21.8.1991 tarihli Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve 13Q arkadaşı tarafından verilen seçim
lerle ilgili olarak "Seçimlerle tlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve XIX uncu Dönem 

. Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Teklifi ve bu teklif üze
rinde 23.8.1991 tarihinde Anayasa Komisyonunda yapılan görüşmeler sonunda düzenlenen ra
porla ilgili olarak görüşlerimizi sunuyoruz. 

1. ESAS ÎTİBARÎ YLE ERKEN SEÇİME TARAFTARIZ VE BU YOLDAKİ TEKLİF
LERE KARŞI DEĞtLtZ. 

2. Ancak Seçimlerle tlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve XIX uncu Dönem 
Milletvekikili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Teklifinin metin ve 
içerikleri Anayasaya, yasalara ve İçtüzüğe aykırı olduğu için tüm metinlere ve metinlerin se
çimlerin yapılması ile ilgili sistem ve usullerine muhalifiz. Şöyle ki; 
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Anayasanın 67 ve 68. maddelerindeki siyasi partilerle ilgili maddelerine ve keza Anayasa
nın seçimlerin yenilenmesi ile ilgili 104 ve 116. maddelerine ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi. 
Kanununun 6. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçimin yenilenmesi kararı verilmiş 
ise Meclisin seçimin yapılacağı tarihi belirleyeceğine, yenileme kararının bu kararın verildiği 
günden sonra gelen 90. gününü takip eden ilk pazar günü oy verileceğine dair 8. maddesine ve 

Tercihin tek olup, seçim hukukuna eşitlik ve adalet anlayışına ve demokratik esaslara ay
kırı olması ve gümrüklerde yapılacak oylamada seçmenlerin terecin haklarının bulunmaması 
nedeniyle bir hakkın iptali içeriğined bulunmasına ve 

Her türlü TRT dışında radyo-televizyon istasyonları neşriyatının Yüksek Seçim Kurulu
nun denetimi altında bulunmasına dair verdiğimiz, 52. maddeye ek fıkra ilave edilmesine dair 
önergenin Bakan tarafından cevap dahi verilemeden Komisyonca münakaşa mevzuu dah ya
pılmaksızın reddedilmesi, 

Yasanın bu şekliyle uygulamasının Teklifi yapan iktidar partisinin çıkarları istikametinde 
sonuç doğurması amacına yönelik bir görüşme zemini hazırlanmış olmasına, 

Barajlarla gerek ülke, gerek bölge halk iradesini ve seçmen iradesinin Parlamentoya yansı
masına engel olunmasına, 

Ve huzur içinde halkın iradesinin eşit şartlar içinde kullanılmasını engellemek için Tekli
fin Anayasaya aykırı hükümler taşımasına, 

Ve demokratik hukuk devleti ve demokratik sistemin dışında meşruiyet sınırını aşan mü
lahazaların Komisyonda ileri sürülmesine, 

Ve hukukî kuruluşunu tamamlamış tüm partilerin seçime katılmasını engellleyen hüküm
ler taşımış olması nedenleriyle Anayasaya aykırı bir içerik taşıyan gerek kanun teklifine, gerek
se Komisyon Raporuna muhalifiz. 23.8.1991 

Hüdai Oral 
Denizli 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Özer Gürbüz 
Sinop 

A. Sedat Doğan 
Adana 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Seçimlerle ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve 19 uncu Dönem Miletvekili se
çimlerinde uygulanacak hükümler hakkındaki kanun teklifini, 19 uncu Dönem Milletvekili Genel 
Seçimini 20 Ekim'de yapılmasını sağlayacak maddelerine aşağıdaki muhalefet şerhlerimiz dı
şında, tamamen katıldığımızı arz ederiz. 

Yasar Tbpçu Güneş Müfiûoğlu Ahmet Neidim 
Sinop Zonguldak Sakarya 

1. İki misli aday gösterme mecburiyeti demokratik değildir ve Anayasaya aykırıdır. 
2. % 13 barajlı, tek kişilik tercih keza, Anayasaya aykırı ve ülke birliğini zedeleyici çe

kişmelere sebebiyet vereceği için, uygun değildir. 
3. Genel seçim barajı mevcutken, ayrıca çevre barajı konulması hem büyük oranda oy 

kaybına sebep olmakta, hem de demokratik bir nitelik taşımamaktadır. 
4. Oy kullanmayanlara konulmuş olan ceza ve bunun artırılmış olması da seçmenin ce

za tehdidi ile sandık başına getirilmesi sonucu doğurmaktadır ki, bunu da oy kullanma hakkı
nın özüne ve demokratik ilkelere uygun düşmemektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 581) 
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RtZE MİLLETVEKİLİ A. MESUT YILMAZ VE 15 ARKADAŞININ TEKLÎF 
ETTİĞİ METİN 

Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve XIX uncu Dönem Milletvekili 
Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2839 

Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapan Hükümler 

MADDE 1. —298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 182 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (15 000 lira) ibareleri (75 000) lira) 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkra
sının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Şu kadar ki, bu partilerin katıldıkları her seçim çevresinin o bölgede varsa kontenjanı 
çıktıktan sonra çıkaracağı milletvekili sayısının iki katı kadar aday göstermeleri şarttır." 

MADDE 3. — 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Herhangi bir sebeple iller toplamının en az yarısında 12 nci maddede öngörülen sayı ka
dar aday göstermemiş olan veya bu illerin seçim çevrelerinin herhangi birinde 12 nci maddede 
öngörülen sayıdan eksik aday göstermiş bulunan siyasî partilerin genel merkezlerindeki yetkili 
organlarına Yüksek Seçim Kurulu tarafından, eksiklerin derhal tamamlaması lüzumu bildirilir." 

MADDE 4. — 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Siyasî partiler tarafından iller toplamının yarısından fazlasında 12 nci maddede öngörü
len sayı kadar aday gösterilmiş olmakla beraber yarıyı geçen seçim çevrelerinin bir veya bir 
kaçında eksik aday gösterilmesi halinde, Yüksek Seçim Kurulunca o partinin genel merkezin
deki yetkili organlarına aday listelerinin tamamlanması lüzumu bildirilir." 

İKİNCİ BÖLÜM 
XIX uncu Dönüm Milletvekili Genel Seçimi ile İlgili özel Hükümler 

MADDE 5. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde; aday olabilmek için ka
mu görevlilerinin istifaları ve bu istifaların kabulü, Siyasî Partilerin hangi seçim çevrelerinde 
hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarının bildirilmesi ile gümrük kapılarında yapıla
cak oy verme işlemi ve bunlarla ilgili süreleri ve kanunlardaki seçimlerle ilgili diğer süreleri 
oy verme gününü esas alarak icabında kısaltmak suretiyle tespit ve ilana, yeni teşkil olunan 
ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar adlî teşkilat kurulmamış bulunan ilçelerin seçim 
iş ve işlemlerinin hangi ilçe seçim kurullarınca yürütüleceğine ve kullanılacak oy pusulalarının 
gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya ve sandık kurullarına gön
derilecek oy pusulalarını ihtiyacı dikkate alarak uygun göreceği adetlerle paketlenmesine karar 
vermeye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Seçimlerle İlgili Ban Kanunlarda Değişildik Yapılması ve XDX uncu Dönem MUletvekUİ Gend 
Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2839 
Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda değişiklik yapan hükümler. 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
XIX uncu Dönem Milletvekili Gend Seçimi İle İlgili ö z d Hükümler 

MADDE 5. — Teklifin S ind maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 581) 



— 10 — 

(Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz ve 15 Arkadaşının Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 6. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar bilgisayar desteğinde merkezden düzenlenen il ve ilçelere ait seçmen kütü
ğünden çıkarılan sandık bölgesi askı listeleri diğer il ve ilçelerde ise 26.3.1989 tarihinde yapılan 
mahallî idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde kullanılan sandık 
seçmen listeleri güncelleştirilmek suretiyle kullanılır. 

MADDE 7. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde bağımsız adaylara birleşik 
oy pusulasında yer verilmez. 

Bağımsız adaylar oy pusulalarını Yüksek Seçim Kurulunun tayin edeceği ebat, şekil ve 
miktarda kendileri bastırarak ilan edilen süre içerisinde il seçim kurullarına teslim ederler. 

MADDE 8. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde; iki, üç milletvekili çıkara
cak seçim çevreleri ile kontenjan adayı gösterilen dört milletvekili çıkacak seçim çevrelerinde, 
2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen seçim 
çevresi barajı % 25, kontenjan adayı gösterilen beş milletvekili çıkaracak seçim çevrelerinde çev
re barajı % 20 olarak uygulanır ve bu seçim çevrelerinde kullanılan geçerli oyların yukarıda bah
sedilen oranlardan azını alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletvekili tahsis edilmez. 

MADDE 9. — 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkra
sının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Birleşik oy pusulasının en üstüne "siyasî partiler" ve bağımsız aday varsa "siyasî 
partiler ve bağımsız adaylar" ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına, seçime katılan siyasî parti tem
silcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sırasına göre, en başta ve 
ortada partinin özel işareti, özel işaretinin altında kısaltılmış adı, onun altında da tam yazı 
halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır 
ve bütün bunların altı çift çizgi ile çizilir. Bu çizginin altına o partinin kesinleşen aday listesin
de yer alan adaylarının ad ve soyadları; aldıkları sıra numarasına göre yazılır ve her adayın 
adının üzerine yukarıda tarif edilen boş daire basılır, her adayın arası tek çizgi ile çizilir. Kon
tenjan adayı bulunan secim çevrelerinde listenin altı çizildikten sonra "Kontenjan adayı" iba
resi, bunun da altına o partinin kontenjan adayının ad ve soyadı yazılır." 

MADDE 10. — 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 28 inci maddesinin (b) bendi 
ile beş ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde uygulanır. 

' 'b) "Evet" mühürünü tercih ettiği bir siyasî partiye ait özel daire içine basmakla birlik
te, bu partiye ait aday listesinden seçilmesini istediği sadece bir adayın, adı üzerindeki dairenin 
de bulunduğu adaya ait özel bölüme "Evet" mühürünü basmak" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 581) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6 Teklifin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklifin 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, 2839 Sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde uygulanır. 

"b) Birleşik oy pusulasının en üstüne "siyasî partiler" ibaresi yazılır. Bu ibarenin altı
na, seçime katılan siyasî parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen 
kura sırasına göre, en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretinin altında kısaltılmış 
adı, onun altında da tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santi
metre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların altı çift çizgi ile çizilir. Bu çizginin altına 
o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan adaylarının ad ve soyadları; aldıkları sıra numa
rasına göre yazılır ve her adayın adının üzerine yukarıda tarif edilen boş daire basılır, her ada
yın arası tek çizgi ile çizilir. Kontenjan adayı bulunan seçim çevrelerinde listenin altı çizildikten 
sonra ''Kontenjan adayı" ibaresi, bunun da altına o partini kontenjan adayının ad ve soyadı 
yazılır." 

MADDE 10. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, 2839 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 28 inci maddesinin (b) bendi ile beş ve altına fıkraları aşağıdaki şekilde 
uygulanır. 

4 'b) ' 'Evet'' mühürünü tercih ettiği bir siyasî partiye ait özel daire içine basmakla birlik
te, bu partiye ait aday listesinden seçilmesini istediği sadece bir adayın, adı üzerindeki dairenin 
de bulunduğu adaya ait özel bölüme "Evet" mühürünü basmak" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 581) 
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(Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz ve 15 Arkadaşının Teklif Ettiği Metin) 
"Seçmen oyunu yukarıdaki (b) bendinde belirtilen şekilde kullanmış ise, "Evet" mühürü 

bastığı siyasî parti adaylarından istediğinin adı üzerinde bulunan boş dairenin de bulunduğu 
bölüme mühür basarak tercihini kullanmış sayılır. Ancak, seçmen bu tercih hakkını bir aday 
için kullanmak zorundadır. 

Tercihin yukarıdaki hükümlere uyulmadan konulması halinde tercih o oy pusulasını ge
çersiz kılmaz. Ancak oy pusulası, yapılmış olan tercihler dikkate alınmaksızın ilgili parti lehi
ne verilmiş bir oy sayılır." 

MADDE 11. —XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, 2839 Sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 35 inci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı fıkrası ile (b) ve (c) bentleri 
yerine aşağıdaki hükümler uygulanır: 

Listedeki'adaylardan herhangi birinin aldığı geçerli tercih sayısı, siyasî partinin o seçim 
çevresinde aldığı tüm geçerli oyların % 15 oranını aştığı takdirde; bu oranı aşanlar itibariyle 
en çok tercih sayısı alandan başlamak üzere, sırasıyla o partiden milletvekilliğine seçilenler tes
pit edilir. Bahse konu oranı aşanların sayısı partinin o seçim çevresinden çıkaracağı milletvekili 
sayısına ulaşmadığı takdirde, eksik kalan miktardaki aday parti listesindeki sıraya göre seçil
miş olur. O partinin son milletvekilliği için tercih sayılarının eşit olması halinde parti listesinde 
daha önde bulunan aday seçilmiş sayılır. 

Tercih kullanılmak suretiyle o siyasî partiye verilen geçerli tercihli oy pusulalarında her
hangi bir adaya verilen tercih sayısının yukarıdaki fıkrada gösterilen oranı bulmaması halinde 
ise; tercih sayıları dikkate alınmayıp o partiden milletvekilliğine seçilenler parti listesindeki sı
raya göre tespit edilir. 

MADDE 12. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçimlerle ilgili kanunla
rın bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

MADDE 13. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçimi sebebiyle kanunların gerekli 
kıldığı giderleri karşılamak üzere yeterli ödenek, ilgili kuruluş bütçelerine Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca aktarılır. 

MADDE 14. — Seçmen kütüğünde kaydı ve sandık listesinde oy kullanmak yeterliği bu
lunduğu halde XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçimine hukukî veya fiilî mazaretleri ol
maksızın katılmayanlara, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 63 üncü maddesinde gös
terilen para cezası ellibin lira olarak uygulanır. 

MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.12.1991 tarihine kadar 
siyasî partilerin merkez karar ve yönetim kurulları gerekli gördükleri tüzük değişikliklerini yap
maya yetkilidir. 

MADDE 16. — XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Siyasî Partilerin yapa
cakları ön seçimlerde tespit edecekleri aday sayısında 2839 sayılı Kanunun 12 nci maddesi göz 
önüne alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 581) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
' 'Seçmen oyunu yukarıdaki (b) bendinde belirtilen şekilde kullanmış ise, "Evet'' mühürü 

bastığı siyasî parti adaylarından istediğinin adı üzerinde bulunan boş dairenin de bulunduğu 
bölüme mühür basarak tercihini kullanmış sayılır. Ancak, seçmen bu tercih hakkını bir aday 
için kullanmak zorundadır. 

Tercihin yukarıdaki hükümlere uyulmadan konulması halinde tercih o oy pusulasını ge
çersiz kılmaz. Ancak oy pusulası, yapılmış olan tercihler dikkate alınmaksızın ilgili parti lehi
ne verilmiş bir oy sayılır." 

MADDE 11. — Teklifin 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

I 

MADDE 12. — Teklifin 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Teklifin 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Teklifin 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Teklifin 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Teklifin 16'na maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Milet Meclisi (S. Sayısı : 581) 
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(Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz ve 15 Arkadaşının Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 17. — Türkiye Büyük Millet Meclisi XIX uncu Dönem Milletvekili Genel Seçi
mi için oy verme günü 20 Ekim 1991 Pazar günüdür. 

MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 581) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 17. — Teklifin 17 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Teklifin 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Teklifin 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : ?81) 




