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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. ' 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Başbakan Tansu Çiller ile Dışişleri Bakanı Coşkun 
Kırca'nın imzasını taşıyan bildiriye, 

Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş'ın, Başbakan Tansu Çiller ile Dışişleri Bakanı Coşkun Kır
ca'nın yazılı basın açıklamasına ve DYP azınlık Hükümetine kabul oyu vermelerine, 

Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Irak'a uygulanan ambargo ve bunun Türkiye'ye 
etkilerine, 

İlişkin gündem dışı konuşmalarına, Dışişleri Bakanı Coşkun Kırca, cevap verdi. 

Macaristan'a gidecek olan Millî Savunma Bakanı Vefa Tanır'a, dönüşüne kadar, İçişleri Ba
kanı Nahit Menteşe'nin vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 uncu maddesi hükmüne göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının devamını teminen, Genel Kurul ve komisyonlarda bulu
nan kanun tasan ve tekliflerinden hangilerinin görüşüleceğine ilişkin Başbakanlık tezkeresi, 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal'in, CHP Genel Başkanlığına seçilmesi nedeniyle Dışişleri 
Komisyonundan istifasına ilişkin önergesi, 

Van Gölü'nün Su Seviyesinde Meydana Gelen Yükselmenin Nedenine ve Yükselme Sonucu 
Vatandaşların Uğradığı Kayıpları Araştırarak Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkanvekili, 
sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün ve 9 arkadaşının, medya kuruluşlarının gazeteciliği 
siyasete ve menfaata alet ettikleri iddialarını araştırmak amacıyla bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/245) okundu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmelerinin sı
rasında yapılacağı açıklandı. 

26 Ekim 1995 Perşembe günü saat 15.00'tc toplanmak üzere, birleşime 15.58'de son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

İlhan Kaya İbrahim Halil Çelik 
İzmir Şanlıurfa 

KâtipÜye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
26 .10.1995 PERŞEMBE 

Raporlar 

1. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Sakarya Mil
letvekili Nevzat Ercan ile Cumhuriyet Halk Partisi Grıip Başkanvekili Hatay Milletvekili Fuat 
Çay'ın; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında .Kanun, Siyasî Partiler Kanu
nu ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli'nin; 22.4.1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu ile 
10.6.1983 Tarihli ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 32 Arkadaşının, Milletvekili Seçimi
nin Erken. Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ile Hakkâri Millet
vekili Esat Canan'ın; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 4 üncü Maddesinin 1 inci Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit Ve 7 Arkadaşı
nın, Siyasî Partiler Kanunu ile Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporları (2/1518, 2/1059, 2/1517, 2/1519, 
2/1520) (S. Sayısı: 886) (Dağıtma tarihi: 26.10.1995) (GÜNDEME) 

2. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ile Samsun 
Milletvekili İhsan Saraçlar ve 149 Arkadaşının; Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin Önergesi; Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 37 Arkadaşının; Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin Önerge
si; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve 73 Arkadaşının Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin Önergesi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (4/516, 4/517, 4/518) (S. Sayısı : 887) (Dağıtma tarihi : 
26.10.1995) (GÜNDEME) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz ÜRETMEN (Manisa), İlhan KAYA (İzmir) 

« — .". . 

' BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 inci Birleşimini açıyorum. • 
I I I . -YOKLAMA 

BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum: 

(Bartın Milletvekili Hasan Akyol'a kadar yoklama yapıldı) ' 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Ankara Milletvekili Ali Dınçer'iri, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi (4/523) , 
BAŞKAN - Komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi, bulunduğum Anayasa Komisyonundan istifa ettiğimi saygılarımla bildiririm. 

25.10.1995 
Ali Dinçer 

Ankara 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

V.-ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- 886 sıra sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siya

sî Partiler Kanuriü ile Milletvekili Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifinin görüşme gününe ve çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN - Bir Danışma Kurulu önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

Danışma Kurulu Önerisi 

No: 192 Tarihi: 26.10.1995 
Danışma Kurulunun 26.10.1995 Perşembe günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki Önerinin Genel 

Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
İsmet Sezgin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

İhsan Saraçlar Mahmut Oltan Sungurlu 
DYP Grubu Başkanvekili ' ANAP Grubu Başkanvekili 

Fuat Çay Ahmet Remzi Hatip 
CHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Temsilcisi 
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Öneri: 26.10.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 886 sıra sayılı, Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasî Partiler Kanunu ile Mil
letvekili Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 48 saat geçme
den gündeme alınarak, görüşmelerine Genel Kurulun bugünkü birleşiminde başlanması ve görüş
melerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması ve saat 24.00'ten sonra da görüşmelere devam 
olunarak müteakip günlerde de çalışmaların sürdürülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
l.~ Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile görüşülecek konuların yeniden belirlenmesine 

ilişkin DYP ve CHP Grupları müşterek önerisi 
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekillerinin, İçtüzü

ğün 19 uncu maddesine göre verilmiş grup önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 
25.10.1995 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 26.10.1995 Perşembe günü yapılan toplantısında siyasî parti grupları ara

sında oybirliği sağlanamadığından, Gruplarımızın aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu madde
si gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
İhsan Saraçlar Fuat Çay 

Doğru Yol Partisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Öneri: Genel Kurulun 27.10.1995 Cuma, 28.10.1995 Cumartesi ve 30.10.1995 Pazartesi gün
lerinde 13.30-19.00,20.00-24.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi ve bu birleşimlerde sa
dece kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN-Öneriyi işleme alıyorum. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN - Lehte, aleyhte, başka konuşma talebi?.. • 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN - Peki efendim, aleyhte size de söz vereceğim. 
Sayın Kazan, buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce okunan ve Yük

sek Heyetinizce kabul edilen Danışma Kurulu önerisinde, malumunuz olduğu üzere, seçim kanunu 
teklifinin görüşülmesinden sonra, yarın, öbür gün ve daha sonra, Meclisin çalışması hususu karar
laştırılmıştır. 

Şİmdi, getirilmiş olan bu öneri, kararlaştırılan bu çalışmaya, yeni saat genişlikleri getiriyor. 
Herhalde, bunlar, bugün seçim kanunu teklifi görüşülüp kabul edildikten sonra, yarın veya öbür 
gün birtakım başka kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine mütedair olacaktır. Oysa, bu aşama
da, hükümetin kurulması, programının okunması, üzerinde müzakereler yapılması, güvenoylama-
sının yapılması gibi birtakım zaruretlerle karşı karşıya olduğumuz kadar, cumhuriyetimizin kuru
luşunun yıldönümü dolayısıyla birtakım programlarımız da var. Bu nedenledir ki, Doğru Yol Par
tisi ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilmiş bu önerinin fazla bir kıymet ifade etmediğini 
belirtmek için söz aldım. 
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Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum; 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Sayın Sungurlu, buyurun efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.; 
şimdi, seçimlerin yenilenmesine dair bir kanun teklifini görüşeceğiz. Eğer bu kanun teklifi kabul 
edilirse, Meclisin görevi bitmiş olacak. Anayasamıza göre, yenisi seçilinceye kadar, eski Meclis 
göreve devam edebilir. Bugüne kadarki tatbikata bakıyoruz, lüzum olursa, olağanüstü hallerde top
lantıya çağrılmış. 

1977 yılında seçimlerin yenilenmesine karar verildikten sonra, Meclisin tatiline karar verilme
miş. Ne olmuş; Meclis toplanmamış, hiçbir kanunu görüşememiş; o zamanki Meclis Başkanı Ke
mal Güven, bütün Anayasa ve İçtüzük hükümlerini ihlalle, sonucunda, Meclisin tatiline karar ver
miş; yani, fiilî bir durum yaratılmış. 

Şimdi, biz, bir taraftan, bu kanun teklifini getiriyoruz -öncelikle görüşeceğiz, seçimlerin yeni
lenmesine dair kanun teklifini görüşeceğiz, Meclisin prensipte görevine son vereceğiz- seçim tari
hini tespit ediyoruz, seçimleri tespit ediyoruz; sonra da, biz gelelim, bu çalışmalara devam edelim 
gibi, ne olduğu belli olmayan, hangileri olduğu belli olmayan bir seçim kanunu çalışmasını burada 
tutuyoruz. 

Çalışalım, çalışılabileceğini tahmin edelim; ama, şimdi bakınız; bir hükümet kurulması çalış
ması devam ediyor. İçtüzük diyor ki "Hükümet güvenoyu alıncaya kadar bütün Meclis çalışmaları 
durur -İçtüzük ve Anayasa hariç- bir de Hükümetin devamına lüzum gördüğü kanunlar görüşülür." 
Demek ki, çok sınırlı bir çalışma söz konusudur. Burada, gündemde, hem güvenoyu almış bir hü
kümet yok hem Meclisin feshine karar veriyoruz hem çalışmalara karar veriyoruz ve buradan ne 
götüreceğimiz belli değil. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi, bakınız, başka bir hadise var. Tamamen sizin takdirlerinize 
bırakıyorum; yani, Türkiye'nin önümüzdeki günleri açısından fevkalade zor günlere giriyoruz ve 
yanlış kararlar veriyoruz. Şimdi, bir taraftan, seçimlerin yenilenmesi kararını alıyoruz; bir taraftan, 
herkes diyor ki "Anayasa Mahkemesine gidilecek, Anayasa Mahkemesine gidilip, bu'kanun iptal 
edilirse, ortada belirli bir hükümet yok, ortada bir siyasî partinin ekseriyeti yok." 

1987'de biz bunu yaşadık. 1987'de Anavatan Partisi tek başına iktidardı ve o zaman, Anayasa 
Mahkemesi, kanunu iptal etti. Bana sorarsanız, o zaman seçimlerin geri bırakılmasının meydana 
getirdiği arızaları biz bugün halen çekiyoruz; karaborsadan istifçiliğe kadar, ülkenin her tarafında, 
düşünülemeyecek sıkıntılar yaşandı. Yeniden seçim kararı alınırken, Anavatan Partisi milletvekil
leri -rahmetli Turgut Özal'ın her zaman söylediği gibi- büyük vatanperverlik göstermişler ve der
hal, en erken tarihe seçim kararı almışlardı. 

Arkadaşlar, Meclisimiz çok parçalıdır; böyle bir durumda, ortada bir seçim kanunu yok, bir ik
tidar yok, bir siyasî partinin ekseriyeti yok. Ben, İktidar partilerinin -burada açıkça söylüyorum- be
lirli, şuurlu, bilerek, bir icraatın içerisinde olduklarını görmüyorum; son derece meçhul bir istika
mete gidiyor Parlamento ve ülke. Şimdi, sel önünden kütük kaçırır gibi, terör kanununu çıkarmak, 
şunu çıkarmak gibi, sırf koalisyonu kurtarmaya matuf, ülkenin hiç ihtiyacı olmayan kanunlarla ge
liyorsunuz; büyük vebal altındasınız. Ben, Parlamento çalışmasın demiyorum; ama, bu, illa ve illa 
iktidarda kalacağız gayreti içerisinde bir çalışmaya yöneliktir. Hiç kimseyi itham etmçk için söyle
miyorum -Sayın Gazioğlu, seni de üzmek için söylemiyorum- ama, size söylüyorum, son derece 
meşkûk günler vardır önümüzde ve bunun yanı sıra -hiç doğru bir tedbir değil- biz, acaba bu işi na
sıl kurtarırız diye, hiç de lüzumlu olmayan, ülkeye faydalı olmayan ve söylediğim gibi, bağımsız
lığımız açısından bile yürekler sızlatan kanunları, bir başka koalisyon ortağımızın keyfi için bura
ya getirmekteyiz; ben, bunları söylüyorum. 

- 7 -
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Bu Meclisin görevi bitmiştir; birçok arkadaşımız, bu Meclise bir daha gelemeyecektir; ama, 

herkesi, bu, tarihî, vicdanî muhasebeyi yapmaya davet ediyorum. ' 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 

Lehte söz talebiniz var mı efendim? 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun)-Hayır efendim. 

BAŞKAN-Sayın Saraçlar, bir şey öğrenmek istiyorum. 

Biraz.önce kabul ettiğimiz Danışma Kurulu önerisinin sonunda şöyle bir cümle var: "24.00'ten 
sonra da görüşmelere devam olunarak, müteakip günlerde de çalışmaların sürdürülmesi önerilmiş
tir." Bu, kabul edildi zaten; zımnen, cuma günü çalışacağız demektir; çalışmamız bitmezse, cumar
tesi günü de çalışacağız demektir. 

Şimdi, bu öneriniz -sayın milletvekillerinin aleyhte konuşmalarından sonra, hâlâ- oylansın ıs
rarında iseniz, zaten yapacağım başka bir şey yok. Bir konuya açıklık getirmek açısından size sor
ma ihtiyacını duydum. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Şu bakımdan oylanmasını istiyoruz... 

BAŞKAN - Sadece saatleri belirliyoruz. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sadece saatleri belirliyoruz ve mümkündür ki, o saatlerde 
. başka şeyler görüşebileceğiz; arz ediyoruz onu da efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN -Öneri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Ben, uyarı görevimi yaptım. 

Öneriyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) - Saymadınız ki Sayın Başkan.., 

BAŞKAN - Saydım efendim. 

Sayın milletvekilleri, hiç itiraz etmeyirf. Biraz sonra, başka türlü itiraz edersiniz; o zaman, söz 
söyleme hakkım olur. Saydım ve öneri kabul edildjL' 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VI.-SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 

l. - Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN - Adalet Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik 
için, İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2.-Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN - Anayasa Komisyonunda boş bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üye
lik için, Ağrı Milletvekili H. Fecri Alpaslan aday gösterilmiştir. 

, Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
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VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
i . - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Sakarya Mil

letvekili Nevzat Ercan ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Fuat 
Çay'ın; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasî Partiler Kanu
nu ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli 'nin; 22,4 1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu ile 
10.6.1983 Tarihli ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 32 Arkadaşının, Milletvekili Seçimi
nin Erken Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ile Hakkâri Millet
vekili Esat Canan'in; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 4 üncü Maddesinin 1 inci Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 7 Arkadaşı
nın, Siyasî Partiler Kanunu ile Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporları (2/1518, 2/1059, 2/1517, 2/1519, 2/1520) 
(S. Sayısı: 886) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Doğru Yol Partisi Grup Başkanve
killeri Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ile Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasî Partiler Kanunu ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin; 22.4.1983 Tarihli ve 
2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu ile 10.6.1983 Tarihli ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 
32 Arkadaşının, Milletvekili Seçiminin Erken Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Tunceli Millet
vekili Kamer Genç ile Hakkâri Milletvekil Esat Canan'ın; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 4 üncü Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Zonguldak Mil
letvekili Bülent Ecevit ve 7 Arkadaşının, Siyasî Partiler Kanunu ile Milletvekili Seçimi Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporları
nın (2/1518, 2/1059, 2/1517,2/1519,2/1520) müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini aldı. 

Değerli milletvekilleri, şu ana kadar, tümü üzerinde, Başkanlığa, grupları adına bir konuşma 
talebi vaki olmadı. 

Şahısları adına konuşacakların listesini okuyorum: Sayın Bülent Ecevit, Sayın Esat Bütün, Sa
yın Recep Kırış, Sayın Muharrem Şemsek, Sayın İbrahim Kumaş, Sayın Üluç Gürkan -Sayın Gür-
kan ile Sayın Ecevit yer değiştirdiler-Sayın Gevat Ayhan. 

Grupları adına konuşmak isteyenlerin müracaatlarını alabilir miyim... 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Oltan Sungurlu, Refah Partisi Grubu adına Sayın Şevket 
Kazan, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Osman Seyfi... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Daha sonra bildireceğiz. 
BAŞKAN - Efendim, şimdi tespit yapacağım, bir daha almayacağım müracaatı; usulüm öyle. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Seyfi. Oktay konuşacak. 
BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Seyfi Oktay. 

(1) 886 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli milletvekilleri, biraz önce arz ettiğim komisyon raporlarının okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza arz edeceğim: Raporların okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporların 
okunması kabul edilmemiştir. 

Şimdi, gruplar adına konuşmalara geçiyorum. 

Birinci sırada, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Oltan Sungurlu; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakika Sayın Sungurlu. 

ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Evvelemirde peşin peşin söyleyeyim; 24.12.1995 tarihinde, birlikte, genel seçime gidiyoruz; 
Anavatan Partisi olarak, bunu destekliyoruz ve bu öneriye, bugüne kadar olduğu gibi şimdi de des
tek vermeye devam ediyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, biz, bu kanunu engellemeyeceğiz. Kanun hakkındaki görüşlerimizi, 
gerek Anayasa Komisyonunda gerekse alt komisyonda arkadaşlarımız ifade ettiler. Bu kanun, tek 
maksatla hazırlanmış bir kanundur: Anavatan Partisine nasıl zarar veririz. Buna rağmen engelleme
yeceğiz. Belki yanlışlarını söyleriz, belki söylemeyiz; çünkü, bütün bu yanlışları, komisyonlarda 
arkadaşlarımız saatlerce izah etmiş, fakat, iktidar, ne pahasına olursa olsun, bu kanunu bu şekliyle 
çıkarmakta ısrar etmiştir. 

Kanunun içinde teknik hatalar, eksikler vardır; onlar dahi düzeltilmemiştir, redaksiyonlar da
hi düzeltilmemiştir; o derece inat edilmiştir. Diyelim ki, şu kanunun şu maddesinin şu fıkrasının 
kaldırılması lazım; teknik bir iş -böyle yanlışlar var- onların dahi -teklif edilmiş olmasına rağmen-
düzeltilmesinden imtina edilmiştir. 

Şimdi, böylesine inatla, sırf, Anavatan Partisi Genel Başkanının şu kürsüde söylediği "biz, ne 
gün, ne zaman, hangi kanunla seçime gidiyorsanız varız" sözüne istinaden, İktidar da, bizim Genel 
Başkanımızın bu sözü muvacehesinde, kendisine düşeni yapmıştır. Hiç üzülmüyoruz; ama, bizim, 
Anavatan Partisi olarak çektiğimiz zararı, ülkenin çekme mecburiyeti var mı; bizim,Anavatan Par
tisi olarak katlanmaya razı olduğumuz zarara, seçmenlerin katlanma zorunluluğu var mı! 

Bakınız, bu kanunda iki tane yeni umde koyduk: Temsilde adalet, yönetimde istikrar... Bu ka
nunda hangi ölçüde yerine getirildi! Biz, bu kanunda, yurtdışındaki vatandaşlarımıza oy kullanma 
hakkı getirdik. Peki, ne yapıldı; hangi hükümleri yerine getirildi! Efendim, denilecek ki, yurtdışın
daki işçilerimizin oy kullanması, vatandaşlarımızın oy kullanması, o ülkelerin mevzuatına bağlıdır. 
Bunlar, anayasa değişiklikleri yapılırken bilinmiyor muydu! Gümrük kapılarında oy kullanmak, 
Anavatan Partisinin çok önceden getirdiği bir imkândı. Onunla iktifa edecektiniz, Anayasada bu 
değişiklikleri niye yaptınız! 

Anavatan Partisi Grup Başkanvekili olarak ben, bu yaz, Dışişleri Bakanıyla temasa geçtim; şu, 
şu, şu doneleri hazırlamanız lazım dedim. Eylül ayında, ekim ayında seçim kanunları gelecek; bu 
hazırlıkları görmeniz lazım Anayasının bu hükmü için. Tabiî, yapıldı yapılmadı, bilmiyorum. Yük
sek Seçim Kuruluyla da temasa geçtik. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, bu değişikliklerin tümünü, 71 maddelik bir kanun teklifi halinde 
de hazırladık; partiler arasında nasıl olsa bu mesele görüşülecek ve ülkede, Anayasanın icap ettir
diği kanun değişikliği yapılacak diye bekledik; halen de beklemekteyiz; ama, gördük ki, İktidar, 
böylesine bir kanun teklifini getirdi. Biz, o 71 maddelik kanun teklifimizi verdiğimizde, 24 Aralığa 
seçimin yetişme şansı olmayacak. O zaman, biz o teklifi vermekten vazgeçtik; çünkü, bizim için bu 
ülkede bir numaralı menfaat, bir an önce, bu İktidardan kurtulmaktır; bir an önce, ülkenin, kendini 
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temsil eden bir iktidara kavuşmasıdır. Bugün, İktidarın arkasındaki güç, İktidarın arkasındaki kuv
vet, millî iradeyi temsil açısından fevkalade azalmıştır. Bugün, İktidarın her iki Partisinin toplam 
oylarının yüzde 25'lere çıktığını söyleme şansına bile sahip değiliz. 

Bu itibarla, milletten tamamen kopuk, millî iradeden tamamen kopuk ve ülkeyi dört senede bu 
yere getiren bir İktidardan bir an evvel kurtarmak için biz bu zararları göze aldık; ama, temenni
miz, bütün Parlamentonun, bugün de olsa, hukuka aykırı hükümleri temizleme noktasında gerekli 
gayreti göstermesidir; çünkü, bu kanun teklifi böyle geçtiğinde, hukuka aykırılık noktasının -ileri
de bir problem zuhur ederse- bunun suçunun altına biz girmek istemiyoruz. Biz, bu kanunun bütün 
yanlışlarını ve hukuka aykırı noktalarını söyledik, bütün ısrarlarımıza rağmen iktidar düzeltmedi; 
belki burada da, fırsatlar çıktığında, düzeltmeyecek. 

Bir daha söylüyorum. Biz, bu kanun teklifini engellemeyeceğiz; çünkü, bizim bir tek hedefi
miz var, ülkeyi bu iktidardan kurtarmak ve verdiğimiz sözde durmak; ama, ümit ediyorum ki, bu 
iktidar da bu kanunun hukukî boşluklarından istifadeye sığınmış olmasın, tek ümidi, tek kurtuluş 
yolu "bu kanunu hukuka aykırı çıkaralım da bundan istifade edelim" düşüncesi olmasın. 

Muhterem milletvekilleri, biraz önce usulî meseleleri konuşurken... Benim bulunduğum 12 yıl 
içinde, Parlamentonun, bu şekilde önünü, bir gün sonrasını göremediği bir günün içinde olduğunu 
görmedim. Bu noktadaki endişelerimiz ciddidir. Bu noktada bizim yapabileceğimiz fazla bir şey 
yoktur. Biz, iktidarın, bundan sonra meseleleri götürürken, yalnız Seçim Kanununu, yalnız kendi 
iktidarını değil, önümüzdeki günlerin hesabını iyi yapmasını istirham ediyoruz. Bunu, bilhassa, bir 
muhalefet milletvekili olarak değil, bu memleketin bir evladı olarak tekrar tekrar hatırlatıyorum. 

Şimdi, bakınız, birkaç gün sonra -söylenen bir şeyi de burada söyleme ihtiyacını duyuyorum-
belki de hükümet kurulamayacak, belki de Hükümet güvenoyu alamayacak. Böyle bir durumda ne 
olacak; Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclisin yenilenmesine karar verecek. Bazı kimseler diyor ki: 
"Efendim, biz bugün Meclisin yenilenmesine karar yeriyoruz; o halde, ayrıca Cumhurbaşkanının 
Meclisi yenilemesine lüzum kalmayacak -peki, ne olacak?- bugünkü Hükümet, onaylanmamış Hü
kümet seçimlere kadar işbaşında kalacak." Hangi yetkiyle, hangi kuvvetle?.. Böyle bir şeyi düşü
nenler varsa, böyle bir şeyi aklından geçirenler varsa, onlara karşı tavrımız şimdiki gibi olmaya
caktır; çünkü, böyle bir şeyi düşünmek mümkün değil, bunları hukuk içinde mütalaa etmek müm
kün değil; o zaman, bu Mecliste fiilî durum yaratmak isteyenler olur -Cumhurbaşkanlığının, buna 
alet olacağını zannetmiyorum- ama, böyle düşünenleri, Türkiye'yi böyle karanlık günlere götürme
yi düşünenleri, bu Meclis huzurunda, tekrar ve tekrar ikaz etmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) , 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 

'• Refah Partisi Grubu adına, Sayın Şevket Kazan; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ül

kemizde, 24 Aralıkta seçim yapılması hususundaki kanun teklifi üzerinde, Refah Partisi Grubu adı
na, görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Yüce Heyeti saygıyla selamlıyo
rum ve -inşallah- 24 Aralıkta seçim yapılması hususunda, Yüce Parlamentodan çıkacağına inandı
ğım kararın, memleketimiz, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. (RP ve DYP sıra
larından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, seçimler, temsilî demokrasinin temel müesseselerinden bir tanesidir. 
Türkiye, temsilî demokrasiyi; çokpartili temsilî demokrasiyi benimsemiştir. 1946 yılından beri, gir
diğimiz bu süreç içerisinde, muhtelif tarihlerde genel seçimler yapılmıştır. Bu seçimlerde, yine 
temsilî demokrasiler için geçerli olan birtakım seçim sistemleri denenmiştir; çoğunluk sistemi de
nenmiştir, nispî sistem denenmiştir,, d'Hont sistemi denenmiştir. Esasen, temsilî demokrasilerde, 
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seçim sistemlerinin ehemmiyeti, millî iradenin temsili bakımından fevkalade önemlidir. Bu seçim 

.sistemleri, bir bakıma da parlamentolarda, temsilde adaletin ve yönetimde istikrarın nasıl sağlana
cağı konusundaki ilmî araştırmalar neticesinde oluşmuştur. 

1983 yılından sonraki yıllarda, seçim kanunlarımızda sık sık değişiklik yapılmıştır. Bu yapı
lan değişikliklerle, hepinizce malum olunduğu gibi, temsilde adalet ilkesi, yönetimde istikrara fe
da edilmiştir ve dolayısıyla, ülkemizde, genel seçimlerde yüzde 35 oy alan bir siyasî parti, tek ba
şına iktidar olabilmiştir, hatta yüzde 27 oy alan bir siyasi parti dahi tek başına iktidar olabilme im
kânını bulabilmiştir. 

Yönetimde istikrar olsun diye, tek parti iktidarda kalsın diye öngörülen bu sistemler, daha doğ
rusu başvurulan bu yollar, maalesef, memleketimizde huzur bakımından, saadet bakımından, refah 
bakımından, ne yazık ki istikrar getirememiştir. Koltuklarda istikrar getirmiştir; ama, milletin ev
lerine huzur ve saadet bakımından istikrar getirmemiştir. 

İşte, bu günleri yaşadıktan ve bu olayları teneffüs ettikten sonra, 1982 Anayasasını geçen yıl 
değiştirirken, Anayasanın seçimlerle ilgili olan maddesine iki ilke getirip koyalım dedik. Bu ilke
lerden bir tanesi, temsilde adalet ilkesi, bir diğeri de yönetimde istikrar ilkesiydi. Bu konuda Ana
yasaya koymuş olduğumuz hüküm, bu husus, komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülürken, bi
zim tarafımızdan ve bizim açımızdan itiraza uğramıştır. Biz demiştik ki; temsilde adalet ilkesi ger
çek anlamda bir ilkedir ve bu, Parlamentonun oluşumuyla doğrudan doğruya ilgilidir. Yani, bir par
ti ne oranda oy alırsa, Parlamentoda o oranda temsil edilsin. Parlamentonun yapılanması bakımın
dan, elbette buna dikkat edilmelidir, buna itina edilmelidir; ama "yönetimde istikrar ilkesi" denil
diği zaman, bunun seçimlerle bir alakası yoktur. Bu, doğrudan doğruya, icra organının, yani hükü
metin oluşumuyla ilgili bir husustur. Mademki, bu, hükümetin oluşumuyla ilgili bir husustur; yine, 
şu Parlamentoda yüzde 30'la yer alan bir partinin, iktidar olabilmesine, hükümet kurabilmesine; şu 
Anayasada, yürütme organıyla ilgili maddelerden herhangi birisinde değişiklik yapmak suretiyle 
imkân verebiliriz, tıpkı Plan ve Bütçe Komisyonunda olduğu gibi. 

Eğer bugün, işbaşında bir azınlık hükümeti varsa -ki, güvenoyu alamamış bir azınlık Hüküme
ti söz konusu- Plan ve Bütçe Komisyonunda, parti hesabıyla, sayısının düşmesi lazım; ama düşmü
yor, neden; çünkü, İçtüzüğe koymuş olduğumuz hükümlerle; hükümet edecek, icraat yapacak; 
onun üye sayısına bir rakam getirip koymuşuz. Parlamentoda, iktidardaki grupların -tek parti Veya 
iki parti- sayısı ne olursa olsun, iktidar olmanın avantajını ona tanımışız. İşte, tıpkı buna benzer şe
kilde, Anayasanın 116 ncı veya 111 inci maddelerinde de değişiklikler yapmak suretiyle, istikrarlı 
hükümet kurabilmenin yolu bulunabilir, çaresi bulunabilir dedik. Hatta, demekle de kalmadık, ko
misyonlarda ve Genel Kurulda yapılan görüşmeler sırasında hazırlamış olduğumuz şu Anayasa tek
lifindeki hususları önerge halinde Yüce Heyetin huzuruna getirdik; ama, bunlar iltifat görmedi ve 
Anayasada sistem olarak "temsilde adalet, yönetimde istikrar" ifadesine yer verildi. Yer verildi de 
ne oldu; işte, bu ilkelere yer verildikten sonra, ilk defa şimdi, bir seçim kanunu yapıyoruz. Yapmış 
olduğumuz bu seçim kanununda, daha dört ay önce kabul ettiğimiz Anayasada kabul edilen bu 
prensiplerle karşılaştırdığımız zaman ne gibi durumlara düşüyoruz. 

Şimdi, temsilde adalet dedik değil mi; evet... Yani, bütün partiler, aldıkları oy oranında Parla
mentoda temsil edilecekler ve aynı zamanda, oy kullanan vatandaşlarda, oyunu, bihakkın, zayi ol
madan kullanabilecek; ama, ne görüyoruz; iki konuda büyük bir aksaklık görüyoruz. Bunlardan bir 
tanesi, Türkiye'de nüfus sayımı on senede bir yapılıyor, böyle bir kabulümüz var; ama, Türkiye'de 
öyle bir göç hareketi var ki, sadece nüfusun artışı açısından değil, illerin milletvekilleri sayısını et
kileme,açısından büyük farklılıklar gösteriyor. Nüfus, doğu ve güneydoğudan, İstanbul'a, İzmir'e, 
Antalya'ya, Adana'ya kayıyor; bu illerde büyük nüfus artışı var. 
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Şimdi, bu tablo karşısında, gönül isterdi ki, Türkiye'de, her ilde oy kullanan vatandaşların oy

ları eşit olsun; ama, maalesef mümkün değil. Şimdi, ne göreceğiz; Hakkâri'de 15 bin oya 1 millet
vekili çıkarken, İstanbul'da, 100 bin oya, 120 bin oya.1 milletvekili çıkacak. Yani, bu, Tunceli'de de 
aynı şey... Orada 15 bin oya 1 milletvekili çıkarken, İstanbul'da 120 bin oya 1 milletvekili çıkacak. 

Şimdi, her şeyden önce, bu, eşitlik ilkesine aykırı ve bunun kadar, temsilde adalet ilkesine de 
aykırı. İşte, getirdik, Anayasaya, temsilde adalet ilkesi koyduk; fakat, uygulamaya geçtiğimiz za
man görülüyor ki, temsilde adalet ilkesini bir türlü çalıştıramıyoruz. 

Bunun yanında, yurtdışında işçilerimiz var. Yurtdışındaki işçilerimize de oy kullanma imkâ
nını sağlamak üzere, Anayasa'da değişiklik yaptık; değişiklik de yapmadık da, getirdik, bir cümle 
ekledik ve" yurt dışındaki işçilere de mesajlar verdik "gözünüz aydın, artık bundan sonra hudut ka
pılarına kadar gelip oy kullanma zahmetine katlanmayacaksınız, oturduğunuz yerde oy kullanacak
sınız" dedik. Biz demedik, siz dediniz; çünkü, biz, Anayasa değişikliği sırasında, gerek komisyon
larda gerek Genel Kurulda "seçim sistemi, bir anlamda, yargı organının denetimine bağlı bir sis
temdir. Devreye yargı organı girdiği zaman, iş, hükümranlık haklarıyla ilgili hale gelir. Dolayısıy
la, Almanya'da, Alman Hükümetinin izni olmadan, Belçika'da, Hollanda'da, Fransa'da bu devletle
rin izni olmadan, orada yargı denetimi altında seçim yapılması mümkün değildir. Yurtdışındaki va
tandaşları boş yere aldatmayın; önce ikili anlaşmaları yapalım, ondan sonra bunu uygulamaya ge
çelim" dedik. Tabiî, bu sözlerimiz dinlenmedi, bunlara iltifat edilmedi; bu değişiklik yapıldı. 

Evet, Anayasada değişiklik yapıldı; fakat, Anayasada satır halinde kaldı, cümle halinde kaldı. 
Neden; çünkü, bu seçimlerin de, yine, yurtdışındaki vatandaşlarımızın hudut kapısına gelmek su
retiyle oy vermeye mecbur kalacakları şeklinde yapılması öngörülüyor. Yazılar yazıldı "olmaz 
efendim" denildi, ret cevapları geldi. Peki, bu ret cevaplarına lüzum yoktu; biz, daha önce size bun
ları söyledik "bunları yapın" dedik; ama, yapmadınız. 

Haydi Anayasa değişti, Anayasa değiştikten sonra, gümrük birliği hayallerine daldınız, petrol 
boru hattı hayallerine daldınız; ama, Alman Hükümetiyle, Fransa, Belçika, Hollanda hükümetleriy
le "yakında Türkiye'de seçim yapacağız, yurtdışındaki vatandaşlarımızın bulundukları yerde oy 
kullanabilmeleri için bir masaya toplanıp, bir karara bağlamamız, bir anlaşma imzalamamız lazım" 
dediniz mi; demediniz. Siz, sadece şov yapıyorsunuz ve vatandaşı hudut kapısında oy kullanmaya 
mahkûm ederek, Anavatan Partisinin, eleştirdiğiniz Anavatan Partisinin, yurtdışında bulunan va
tandaşlara oy kullanma hakkı verdiğinden daha ötesini veremiyorsunuz; bir de, böbürlene böbürle-
ne dolaşıyorsunuz. Sayın Sungurlu sen söyleyecektin, senin namına ben söylüyorum. 

Değerli milletvekilleri, temsilde adalet yok, böyle bir şey yok. Peki, yönetimde istikrar var mı; 
yönetimde de istikrar yok. Neden yok; çünkü, milletvekili sayısı 1'8'e kadar olan yerler bir seçim 
çevresi dedik; 18'e kadar olan yerler bir seçim çevresi olduğu zaman, bu takdirde yüzde 6 oy alan 
bir parti dahi oradan milletvekili çıkarabiliyor. O zaman yönetimde istikrar yok. Yani, siz, ne tem
silde adalet ilkesine sadık kalabildiniz ne de yönetimde istikrar prensibine sadık kalabildiniz. Ne
reye bakarsanız bakın, bunun sistemle, bunun ilkeyle hiçbir alakası yok. 

Bu seçim kanunu teklifi öyle bir seçim kanunu teklifi ki, buna ihale şartnamesi demek daha 
güzel olur; çünkü, 23 maddelik bu teklif "Cumhuriyet Halk Partisine nasıl seçim kazandırabiliriz"in 
teklifidir, başka bir şey değildir "kaç tane daha fazla milletvekili sağlayabiliriz"in teklifidir, başka 
bir şey değildir. 

MUSTAFA DOĞAN (Gaziantep) - Sayın Kazan, bundan mı korkuyorsun? 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, şimdi, seçimin süresiyle ilgili birkaç 

cümle konuşmak istiyorum. 
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Türkiye'de tecrübe ve sağduyu sahipleri, ülkenin içinde bulunduğu şartları çok iyi değerlendi

ren, ilim ve bilim sahipleri Türkiye'de, yasama döneminin dört yıldan fazla olmaması, beş yıl ol
maması lazım geldiği hususunda, daima, fikirler ortaya atmışlardır. 

Nitekim, uygulamaya baktığımız zaman, 1983 yılında genel seçim yapılmış. Anayasaya göre, 
1988'de seçim yapılması gerekir; 1987'de yapmışız. 1987'den sonra, beş yıl esası üzerine, 1992'de 
seçim yapılması gerekir; ama, bakıyoruz ki, 1991'de yapmışız. Yani, Türkiye'de, yasama dönemi 
dört yıldan daha öteye gidemiyor, götürülemiyor. 

Bir yandan, bu gerçeği dikkate alarak, öte yandan, 1994'ten bu yana yapılan, özellikle, 1994 
yılında yapılan mahallî genel seçimleri dikkate alarak, bu mahallî genel seçimlerde tabandaki seç
menin tercihinde, siyasî partiler arasında büyük değişiklikler olduğunu dikkate alarak, bir yıldan 
beri, bir an önce erken genel seçime gidelim dedik, dedik, dedik; ama, kimseye laf anlatamadık! 
Hatta, son olarak Kilis seçimleri yapılmadan önce, bu tarihte yapılacak seçimlerden önce verdiği
miz önergelerle, gelin, 1995 yılı ekiminde Türkiye'yi seçime götürelim dedik; kimse buna yanaş
madı; ama, gelin görün ki yine, şartlar, Parlamentoyu bir köşeye getirdi, sıkıştırdı ve bugün Türki
ye'de, 1995 yılında, inşallah, seçim yapacağız. Yani, yine, dört yılda seçimi yapmış olacağız. Bu, 
bundan sonraki Meclis için de ibret olsun. Bundan sonra seçilecek olan arkadaşlarımız geldiklerin
de, ilk önce -yani, seçime daha beş sene varken- şu Anayasa maddesini, dört yılda bir seçim yapı
lır diye değiştirsinler de artık, bir daha bunun münakaşası olmasın. Bu, belirtmek istediğim husus
lardan bir tanesi. 

Bir tane daha var; o nedir; Geçen sene 4 Aralıkta bir araseçim yapılacaktı. Anayasa Mahke
mesi, bir maddenin bir cümlesini veya bir fıkrasını iptal etti, güncelleştirme için zaman kalmadı, 
bunun yapılabilmesi için, Meclisten, ek süre istedi; önergeler hazırlandı, verildi. "Gelin, 25 Aralık
ta araseçim yapalım" dedik. İktidar partileri de bu kürsüye çıktılar, ne dediler: "Hayır efendim, 25 
Aralıkta seçim olmaz. Niye olmaz" dedik "olmaz; çünkü, kar var kış var, şartlar müsait değil, şu 
var bu var" dediler. Birçok -aslı esası olmayan demeyeceğim de- tutarlı olmayan gerekçeler ileri 
sürdüler ve araseçimin yapılmasına mani olmaya çalıştılar; ama, şimdi, Türkiye'de, 24 Aralıkta ge
nel seçim yapacağız; Cenabı Hakkın takdirine bakın, inşallah, yapılır mı, yapılmaz mı, bu millet de 
görecek, dünya da görecek ve bütün partiler bunu açık seçik olarak görecek. 

Değerli milletvekilleri, bu kadar hayırlı bir kanun teklifine "evet" demek için sabırsızlıkla bek
lerken, sözü daha fazla uzatmaya gerek görmüyorum ve 24 Aralık 1995 tarihinde yapılacak olan 
seçimlerde, Türkiye'nin, yepyeni bir siyasî havaya, bir atmosfere gireceğine ve inşallahü teâlâ Re-
fah'ın iktidarına yol açacağına inancımı belirtiyor; hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (RP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederifn Sayın Kazan. 
Sayın milletvekilleri, bundan sonra söz alacak sayın hatiplerden bir istirhamım var. Bugün, bu 

kanun teklifiyle ilgili konuşma yapacak bütün arkadaşlarımız, sanıyorum ki, yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızdan bahsedecekler. O vatandaşlarımız da bizi televizyonlardan izliyorlar. Sayın Ka
zan, şahsınız için söylemiyorum; çünkü, siz, sonra düzeltme yaptınız. Genel bir ricamdır. eskiden 
kalma bir alışkanlıkla, yurtdışındaki vatandaşlarımızdan bahsederken hep "işçiler" diye bahsediyo
ruz. Halbuki, yurtdışında bizim işverenlerimiz var, ilim adamlarımız var, öğrencilerimiz var, me
murlarımız var, ev kadınlarımız var; bunların hepsi oy kullanacak. Onun için, istirham ediyorum, 
bu konudan bahseden arkadaşlar "yurtdışındaki vatandaşlarımız" ibaresini kullanırlarsa, sanıyorum 
onları daha çok sevindireceklerdir. 

Arz ediyorum. (Alkışlar) 

Teşekkür ederim efendim. 
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Şimdi konuşma sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Osman Seyfi'nin. 

Buyurun efendim. • 

DYP GRUBU ADINA OSMAN SEYFİ (Nevşehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerimin başında, gerek şahsım adına gerekse Doğru Yol Partisi Grubu adına, hepinizi saygıyla, 
sevgiyle selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, aşağı yukarı dört yıl boyunca muhalefet partileri gerek bu kürsüde ge
rek televizyonlardaki açıkoturumlarda gerekse basındaki bütün beyanlarında, Türkiye'nin her me
selesinde, Türkiye'nin her probleminde ortaya alternatif yerine, tek bir öneriyle çıktılar: Seçim de 
seçim, seçim de seçim, illa da seçim!.. Sanki, Türkiye'nin tek derdi, tek meselesi seçimmiş gibi, bu 
seçim alternatifinden başka da hiçbir alternatif getirmediler. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Tabiî, seçim. 

OSMAN SEYFİ (Devamla) - İşte, teklifimizi getirdik, sizlerle beraber getirdik; hodri meydan, 
24 Aralıkta seçim!.. Memleketimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. (DYP sıralarından alkışlar) 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Köşeye sıkıştınız, köşeye... 

OSMAN SEYFİ (Devamla) - Temennim, inşallah, komisyonlarda yaptığınız engellemeleri, 
çıkardığınız zorlukları burada göstermezsiniz, elbirliğiyle peş peşe bu kanunları çıkarırız; bunu te
menni ediyorum ve seçim isteyen siz arkadaşlarımdan da bu desteği Doğru Yol Partisi Grubu ola
rak bekliyoruz. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Çiller İstanbul'dan aday mı, onu söyle! 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Gerçek niyetin ne Osman?.. 

OSMAN SEYFİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bazı grup sözcüleri, görüşmekte olduğu
muz Seçim Kanunu Teklifinin, bazı partilerin aleyhine, bazı partilerin de lehine bir düzenleme ge
tirdiği iddiasında bulundular. Halbuki, şimdiye kadarki getirilen seçim kanunları içerisinde, her
hangi bir partiyi hedef almadan, herhangi bir partinin aleyhine veyahut da lehine hükümler konul
ması düşünülmeden getirilen tek seçim kanunu teklifi şu anda görüşmekte olduğumuz tekliftir. 

Bilindiği gibi, Anayasamıza, son değişiklikle yeni bir prensip girmiştir. Bu prensip "temsilde 
adalet, yönetimde istikrar unsurunun gözetilmesi" şeklinde ifade edilmiştir. Görüşmekte olduğu
muz teklif, gerek adalet gerekse yönetimde istikrar ilkeleri gözetilerek düşünülmüş ve hazırlanmış 
bir tekliftir. 

Bilindiği gibi, çeşitli seçim sistemleri vardır. Ana seçim sistemleri nispî temsil ve çoğunluk 
sistemlerine dayanmaktadır. Nispî temsilde adalet unsuru, çoğunluk sisteminde ise istikrar unsuru 
daha ağırlıklıdır. Getirilen teklifle, hem adalete -nispî temsile- hem de kısmen istikrara önem ve
ren karma bir sistem getirilmiştir. Öyle ki, Türkiye genelinde, ülke barajı yüzde 10'da tutulmuştur, 
bundan önceki seçim kanunlarında da zaten aynı baraj vardı. İl barajları yüzde 25'ten başlayıp yüz
de 6'ya kadar indirilmiştir. 2, 3 ve 4 milletvekilliğinde, il barajları, çevre barajları yüzde 25'tir; 5 
milletvekilliğinde yüzde 20, 6 milletvekilliğinde yüzde 18, ilânihaye, milletvekili sayısı arttığı 
oranda, çevre barajları da düşmektedir ki, yüzde 6'ya kadar inmektedir. Bu, kanun teklifinin, nispi 
temsile ve adalete ağırlık verdiğinin bir ifadesidir. 

ikinci bir durum: Şimdiye kadar mevzuatımızda olmayan, ülke genelinden seçilecek 100 mil
letvekilliği vardır. Burada da tam bir nispî temsil uygulanmaktadır. Bu bakımdan, bu seçim kanu
nu teklifi adaletlidir; adaletsizdir denilirken, Anayasadaki hüküm nazarı itibara alındığı ve o hük
me göre değerlendirildiği takdirde, Anayasadaki hükmün gereğinin yerine getirildiğini, bu teklifte 
açık bir şekilde görmekteyiz. 

- 1 5 -



T.B.M.M. B : 1 5 26 .10 .1995 0 : 1 
Değerli arkadaşlarım, elbette, seçim tarihinin 24 Aralık olarak teklif edilmesine bazı itirazlar 

vardır, doğrudur da. Şüphesiz, 24 Aralık, seçimlerin yapılması için çok uygun bir tarih değildir; 
ama, bunu, 1994 yılında yapılmış ara seçimlerle de karıştırmamamız gerekir. 1994'te ara seçimle
rin yapılması yönünde, ne anayasal bir zorunluluk ne'de fiilî, siyasal bir zorunluluk yoktu. İllâ da 
24 Aralıkta seçime gitmem demek biraz da keyfilikti, biraz keyfe göre hareketti; ama, bugün 24 
Aralıkta seçime gitmek, siyasal ve hukukî bir zorunluluk hâlini almaktadır. Partimizin bazı yetki
lilerinin, önceki beyanlarının bazılarını esas alarak tenkit edenler var. 

20 Eylül tarihinden önce ve ondan sonra kurulan azınlık hükümetinin güvenoylaması işlemi
ne kadar, biz diyorduk ki, Türkiye'nin seçimden önce bazı meseleleri, bazı problemleri vardır; bu 
problemlerin çözülmesi daha önemlidir. Gümrük birliği var, petrol anlaşmaları var, Orta Asya pet
rolünün bir boru hattıyla Ceyhan'a akıtılması meselesi var... 

Türkiye'de bunun gibi, üzerinde epeyce mesafe alınmış bir terörle mücadele olayı var. Ekono
mide büyük mesafeler alınmış, artık, 5 Nisan kararlarının neticeleri elde edilmeye başlanılmış, 
onun için, bir seçim ekonomisiyle bunların bertaraf edilerek, memleketin, tekrar 5 Nisan kararla
rından önceki olumsuz ekonomik şartlara getirilmesi hayra olmaz diyorduk; ama, 20 Eylül tarihin
den sonra gördük ki, artık, bu Meclisin içerisinden istikrarlı bir hükümetin çıkması mümkün gö
zükmüyor, seçim, bir zaruret halini almış... 

İşte, bu zarureti gördüğümüz andan itibaren hemen seçim dedik ve Partimizin Grup Başkan-
vekilleriyle birlikte, 150 imzalı bir teklifi, Yüce Meclisin huzuruna getirdik. İşte, bugün görüşme
lerine başladığımız metin de budur. Tabiî diğer partilerden, Anavatan Partisinin, Refah Partisinin 
de buna benzer, aynı nitelikte teklifleri yardır; inşallah elbirliğiyle bunları kanunlaştıracağız. Bila-
hara, Cumhuriyet Halk Partisiyle birlikte ortak bir teklif verilmiş, müzakereye esas olan teklif de 
bu olmuştur. ' : 

< Değerli arkadaşlar, seçim istiyorsak, gerçekten, Türkiye'nin bugünkü şartlan zorunlu kılıyor
sa, bu kanun teklifini bir an önce çıkarmak gerekir. Böyle vay, biz, burada destekleyeceğiz, itiraz 
etmeyeceğiz; ama, Anayasa Mahkemesi de iptal eder ha, dikkat edin, çıkarmayın vesaire gibi, aba 
altından sopa göstermeye hiç gerek yok. 

Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarımız, çok büyük bir titizlikle, kanun teklifinin Anayasa
ya uygun olmasını temin yönünden çok büyük gayret sarf ettiler ve mümkün mertebe de, Anayasa 
Komisyonunda bu hususlar nazarı itibara alındı. 

Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın oy kullanma meselesi, Komisyonu ve bizleri ziyade
siyle meşgul etti; ama, bilhassa, vatandaşlarımızın kalabalık bulunduğu Batı Almanya'da, bir seçim 
yaptırılmayacağı cevabı en büyük zorluklardan birisini teşkil etti. Bundan ayrı olarak, Almanya'da 
yapılacak seçimlerde yargı denetiminin olmayışı, demokratik bir sistemin genel esaslarından olan 
hür seçimin, Almanya'daki yetkililerin verdikleri "seçim güvenliğini biz temin edemeyiz" cevabı 
karşısında; artı, Türkiye'deki vatandaşlarimızın bir oyla, hem seçim çevresi milletvekillerini seç
mek hem de Türkiye genelinden seçilecek 100 milletvekili gibi, oylarının iki neticesi varken, yurt
dışındaki vatandaşlarımızın, sadece, ülke genelindeki bir milletvekilini seçmek gibi oylarının tek 
cephesinin olması, tek neticesinin olması, bizim kuşkularımıza neden oldu. Zira, oylarda eşitlik il
kesi -aynı oyun aynı etkinlikte olması- demokrasinin temel kurallarından biridir. İşte, bunları dü
zenlemiş olsaydık, böyle bir sakat düzenleme, belki, Anayasaya aykırı olacaktı. 

Bu bakımdan, bu seçimlere münhasır kalmak şartıyla, sadece, bu seçimlerde olmak üzere -ile
rideki seçimlerde tedbirler alınabilir- yurtdışındaki vatandaşlarımızın, yine, eskiden olduğu gibi, sı
nır kapılarında, gümrük kapılarında oy kullanmaları ve bu oyların, Türkiye genelinde, gerek iller 
gerekse ülke çapındaki milletvekillerinin seçiminde esas alınması prensibi kabul edildi. Bu bakım
dan, bunda bir artniyet aramak, bunda bir parti menfaati aramak, bunda bir kötü niyet aramak ye 
bu şekilde bazı iddialarda bulunmak, gerçeğe tamamen ters olan hususlardır. 
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Değerli milletvekilleri, acele ediyoruz; Türkiye'nin acele bir seçime ihtiyacı var, Türkiye'nin 

istikrara ihtiyacı var, Türkiye'nin büyük meseleleri var; bu meselelere, seçimden çıkacak güçlü ik
tidarlar çare olacaktır. Allah'tan, yapılacak bu seçimlerimizin, milletimize, ülkemize hayırlı uğurlu 
olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

Sağ olun, var olun. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Osman Seyfi. 

Şimdi, konuşma sırası Cumhuriyet Halk Partisinin. Daha önce, Seyfi Oktay olarak yazdırdık
ları sözcülerini, grup başkanvekilleri, Coşkun Gökalp olarak değiştirdi; sözü Coşkun Gökalp'e ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Gökalp. 

CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
herşeyden önce, Cumhuriyet Halk Partisi ve şahsım adına Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyo
rum. 

Eğer, bu kanun teklifinin kanunlaşmasını kısa sürede başarır, ulusumuzu yeni bir seçim yasa
sıyla seçime kavuşturursak, bu seçimin, başlangıçta, tüm ulusumuza ve diğer ülkelerde yaşayan 
tüm yurttaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, seçim bir zaruret olmuştur, seçim yapmak kaçınılmaz olmuştur. Bu se
beplerle, Parlamentoda grubu bulunan tüm siyasî partilerimiz, seçimlerin yapılması, yenilenmesi 
yönündeki tekliflerini dile getirmişler ve bu hususta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tek
lif vermişlerdir. Grubu olmayan partilerimiz de, seçimlerin yapılması yönünde hareket etmişlerdir. 

Ülke meselelerinin çözülmesinde taze bir iktidara ihtiyaç vardır. Seçimi oyalamak, ayaksürü-
mek, topluma karşı yapılacak en büyük haksızlıktır. Türkiye'nin, önünde süresi olan bir iktidara ih
tiyacı vardır. Seçim, siyasal iktidarı denetleyen bir mekanizmayı işletmektedir. Mevcut Parlamen
tomuz, bu yapısıyla, Türkiye'nin önündeki sorunları kısa sürede çözemeyecek durumdadır. Daha açık 
bir ifadeyle, Parlamentomuz, bugünkü yapısıyla, reform yapma kabiliyetini kaybetmiştir. İşte, bu se
beplerle, çok kısa bir süre içerisinde seçimlerin yapılmasında büyük zaruret vardır, ihtiyaç vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1946 yılından bugüne kadar, seçim kanununda çok deği
şiklik yapılmıştır; zihnim beni yanıltmıyorsa, 36 kez değişiklik yapılmıştır. Keşke, seçim kanunun
da yapılan bu değişiklikler, seçime birkaç ay kalmadan önce yapılsa, seçime bir yıl kala, iki yıl ka
la yapılsa; ama, geçmişte olduğu gibi, bugün de, maalesef, seçim kapıya dayandığı sırada seçim ka
nununda değişiklikler yapılmaktadır. 

Ben, inanıyorum ve güveniyorum ki, mevcut teklif, seçim kanununda şimdiye kadar yapılan 
değişiklikler içerisinde en demokratik olanıdır, en uygun olanıdır. Bundan önceki değişikliklerle, 
yüzde 35 oy almış bir parti, Parlamentoda, yüzde 65-67 oranında temsil kabiliyetiyle Türk toplu
munu temsil etmiştir. İşte, bu sebepledir ki, bütün partilerimiz bu hususta anlaşmıştır, hemfikir ol
muştur. Basit, sade bir sistem olan d'Hondt sisteminin tekrar uygulanmasıyla, mevcut adaletsizlik
ler giderilmiş, sakıncalar giderilmiş ve temsilde adalet, yönetimde istikrar getirilmiş olacaktır. Ül
ke yönetimine istikrarı sağlayacağım diye temsildeki adaleti saf dışı bırakırsan, bunda hakkaniyet 
olmaz, ölçü olmaz-

Değerli arkadaşlarım, bu kanun teklifinin, öncekilerden daha uygun, daha demokratik olduğu
nu söyledim. Tüm siyasal partilerin temsilcileri, bu teklife, Anayasa Komisyonunda gerekli deste
ği vermişlerdir. Bu teklife, burada da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Getıel Kurulunda da destek 
vereceklerine inanıyorum. Bu sebeplerle, sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu teklifin 
Anayasaya uygun olduğuna inanıyorum. 
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Anayasa Komisyonunda, bu konu, enine boyuna tartışıldı. Anayasa Komisyonundaki bazı ar

kadaşlarımızın, haklı olarak tedirginlikleri ye çekingenlikleri vardı. Kıymetli arkadaşlarımızın uya
rılarıyla, çabalarıyla, katkılarıyla Anayasaya uyum yasaları, işte bu teklifle çıkacaktır. Bunun için, 
Sayın Başkanın da biraz önce uyardığı gibi, yurtdışında bulunan seçmen niteliğini haiz tüm Türk 
vatandaşları, yurttaşlarımız, oy kullanma hakkına, maalesef tam olarak kavuşamamıştır; bunda fi
ilî bir zorluk vardır, fiilî bir imkânsızlık vardır. Teklif metninde olduğu gibi, yurtdışındaki yurttaş
larımızın, vatandaşlarımızın -yine eskiden olduğu gibi- gümrük kapısında oy kullanma yöntemi 
tekrar benimsenerek, yurtdışındaki vatandaşlarımız da, yurttaşlarımız da, oy kullanma hakkına sa
hip olmuşlardır. 

Sayın Başkan, sayin milletvekilleri; sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Türkiye'nin, gerçek
ten yeni bir seçim sistemine ve seçime ihtiyacı vardır. Bu Parlamento, şimdiye kadar, kim ne der
se desin, büyük işler başarmıştır. Biraz önce, reform yapma kabiliyetini ne kadar kaybetmiştir de
sem de, kıymetli milletvekili arkadaşlarımın, önlerindeki hakkı olan bir yılı, elinin tersiyle iterek, 
heba ederek, Türk Halkına yeni bir parlamento, yeni bir parlamento yapısıyla hizmet sunma kabi
liyetini gösterdiğinden dolayı da, bu Parlamentoya şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. (CHP 
Sıralarından alkışlar) 

Bu duygu ve düşüncelerle -bizler, bundan sonra, 20 nci Dönemin içerisinde oluruz ya da ol
mayız; o, ayrı bir olay- burada, gönül huzuruyla, vicdan huzuruyla görev yaptığımıza inanıyorum. 

Bu sebeplerle, yapılacak seçimin, tüm ulusumuza tekrar hayırlar getirmesini diliyor, saygıla
rımı ve sevgilerimi sunuyorum. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Tümü üzerinde, gruplar adına yapılan müzakereler tamamlanmıştır. 
Şimdi, şahıslar adına müzakerelere geçiyorum. 

Sayın Bülent Ecevit, buyurun efendim. (DSP sıralarından ayakta alkışlar) 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Demokratik Sol Parti

nin Genel Başkanı olarak,'şimdi yapacağım konuşmayı, bundan bir yıl önce, iki yıl önce yapıyor 
olsaydım ve erken seçime -o konuşmamda- bundan bir yıl, iki yıl önce karşı çıkıyor olsaydım, De
mokratik Sol Partinin erken seçimi göze alamadığını düşünenler olabilirdi. 

Biz, uzun yıllardan beri yürürlükte olan, son derece de adaletsiz seçim sisteminin en mağdur 
ettiği partilerden biriydik. O yıllarda buna karşı çıkarken, bazı yurttaşlarımız, bazı kimseler, De
mokratik Sol Partiye zarar verdiği için öyle bir seçim sistemine karşı çıktığımızı düşünmüş olabi
lirlerdi. Oysa, son zamanlarda yayınlanan ve hepsi aşağı yukarı birbirini doğrulayan kamuoyu yok
lamaları da, başka belirtiler de gösteriyor ki, herhangi bir tarihte yapılacak seçim için, Demokratik 
Sol Partinin kendine güveni bakımından hiçbir tereddütü yoktur, olamaz ve ister şimdiye kadar yü-. 
rürlüktc kalan, son derece de adaletsiz seçim sistemi uygulansın, ister şimdi huzurunuza getirilen 
teklifte olduğu gibi, yürürlükteki kanunun, seçim sisteminin adaletsizliklerinden bazılarını bir öl
çüde yumuşatıp onların yerine yeni adaletsizlikler getiren bir seçim sistemi olsun, ondan da kork
mamız, çekinmemiz için, Demokratik Sol Parti olarak hiçbir nedenimiz yoktur. (DSP sıralarından 
alkışlar) " ' .'". : 

Bunları şunun için söylüyorum:, Şimdi, erken -erken de değil, acele- seçime karşı çıkarken ve
ya huzurunuzda bulunan yasa teklifine bazı bakımlardan karşı çıkarken, biz, Demokratik Sol Par
tinin çıkarını değil, Türkiye'nin yararını ve yarınını düşünüyoruz. • ' . , ' " ' 

Bu arada, Türkiye'nin, bir erken seçim zorlamasıyla karşı karşıya geldiğini de görmezlikten 
gelemeyiz. Hele, hepimizin gözleri önünde, son 1-1,5 ayda, tamamen yapay olarak yaratılan hükü
met bunalımının, nasıl bir rejim bunalımına doğru ilerlemekte olduğunu da biliyoruz. Onun için, 
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elbette, bugünün sorunlarını aşalım derken, Türkiye'nin yakın geleceğini daha büyük sorunlarla 
karşı karşıya bırakma riskini göze almaya hakkımız yoktur. Şimdi huzurunuzda bulunan yasa tek
lifinde, nispî temsil sisteminin uygulandığı hiçbir ülkede görülmeyecek kadar yüksek bir genel ül
ke barajı, hâlâ muhafaza edilmektedir; ona rağmen, seçim sisteminin nasıl adaletli hale getirildiği
nin iddia edildiğini anlayamıyorum. Hollanda'da, baraj yüzde 0,67 ̂  İsrail'de, yüzde 1, Danimar
ka'da, yüzde 2, İsveç'te, yüzde 4 düzeyindedir; demokrasiye daha yeni kavuşan ve böyle, bizdeki 
gibi, 10-15 partisi değil, 120-150 partisi bulunan Polonya'da; yüzde 5 düzeyindedir. Ben, nispî tem
sil sisteminin uygulandığı ülkelerden herhangi birinde, yüzde 5'in üzerinde bir genel baraj bilmiyo
rum; fakat, bu, yine, teklif metninde, muhafaza edilmek isteniliyor. Demokratik Sol Parti açısından 
baktığımızda, keşke, bunu, yüzde 15'e, yüzde 18'e çıkarsaydık diyebiliriz; çünkü, bu, Demokratik 
Sol Partinin lehine olur, yararına olur; fakat, dediğim gibi, biz, bu konuda da, Demokratik Sol Par
tinin değil, ülkemizin ve rejimin yararını ve esenliğini düşünüyoruz. 

İl veya bölge barajlarını yüksek tutmak, küçük partileri, büyük partilerle ittifak arayışlarına 
yöneltmektedir ve sağlıksız, demokrasilerde normal olmayan ittifaklar ortaya çıkmaktadır. Küçük
lü büyüklü partilerin, seçim ittifakı yapan partilerin, gerçek güçleri anlaşılamamaktadır. Bir küçük 
parti, küçüklüğünü gizleyebilmektedir; onunla işbirliği yapan büyük sayılabilecek bfr parti ise, o 
küçük partinin oylarını da kendi oylan gibi görüp kendisini gerçekte olduğundan daha yüksek, da
ha güçlü bir parti gibi göstermektedir... Eğer, barajlar yüksek tutulmaya devam ederse, bunun bir 
tehlikesi de, siyasetin ve muhalefetin ağırlığının, Parlamento dışına kaymasıdır. Buna gerekçe ola
rak, öteden beri, yönetimde istikrar arayışı ileri sürülür; fakat, bizde, siyasî çevreler ve bazı yorum
cular, yönetimde istikrarı yanlış yerde arıyorlar, hükümette arıyorlar; oysa -adı üstünde- istikrarın, 
hükümette değil, yönetimde; yani, devlet yönetiminde, kamu yönetiminde aranması gerekir. 

Suni tedbirlerle, yasal engellerle, istikrarın sağlanamayacağı son yıllarda görülmüştür. İstikrar 
uğruna, seçim sistemi, son derecede adaletsiz hale getirildiği halde, son yıllarda, Türkiye, cumhu
riyet döneminin, istikrardan en yoksun olduğu yıllarını yaşamıştır. Yönetimde istikrar, temel ulu
sal sorunlarda genel uzlaşmayla sağlanır. Yönetimde istikrar, hükümetten hükümete, hatta bakan
dan bakana değişmeyecek, kökleşmiş, geleneklere sahip kamu yönetimleriyle sağlanır. Eğer, ger-. 
çekten, yönetimde istikrarı sağlamak istiyorsanız, bunun yolu, seçimleri adaletsizleştirmek değil, 
barajları yükseltmek değil; devleti sapasağlam yerine oturtmaktır. (DSP sırlarından alkışlar) 

Uzlaşma, ittifak, işbirliği, seçimlerde değil, seçimlerden sonra oluşacak Meclislerde aranır. 
Koalisyon yoluyla uzlaşma, işbirliği yapılabilir veya bu yaz başlarında Büyük Millet Meclisi ola
rak örneğini verdiğimiz gibi, belli konularda, mesela anayasa değişikliklerinde ittifak yapılabilir. 
Oysa, bizde tersi oluyor; seçimlerde kurulan ittifaklar, seçimden sonra Mecliste bozuluyor. 

Bizce, herhangi bir yasayla şu aşamada yapılabilecek erken, daha doğrusu, acele seçimin sa
kıncaları asıl son derecede önemli; Bir kere, 5 yıldan beri nüfus sayımı yapılmamış. O yüzden, seç
men kütükleri artık gerçekleri yansıtamaz duruma gelmiş. Nüfus sayımı 5 yıldan 10 yıla çıkarılır
ken deniliyordu ki, biz, bu kütükleri hep sağlıklı halde tutmak, sürekli yenilemek için pazı gelişmiş 
ülkelerde eşi görülen sistemleri, düzenlemeleri getireceğiz, bilgisayarlardan yararlanacağız vesa
ire... Keşke yapılsaydı; ama, bunlar yapılmamıştır. Onun için, sağlıklı bir seçime gitmek bakımın
dan, kütükleri sağlıklı hale, güvenilir hale getirmek bakımından yeni bir nüfus sayımı zorunlu ha
le gelmiştir. 

Deniliyor ki, listeler asılacak; vatandaşlar gitsinler orada adlarını bulsunlar. Bunun ne kadar 
zor olduğunu, bu külfete ne kadar az kişinin katlanacağını, hatta, o külfete katlananların, kendi ad
larının hangi, nerelerdeki listelerde bulunduğunu bilmekte ne kadar büyük zorluklarla karşılaşacak
larını hepinizin takdir edeceğinize güveniyorum. Bu yüzden, güya seçmen yaşını 18'e indiriyoruz 
ama, milyonlarca genç yurttaşımız, belki de oy kullanabilme hakkından fiilen yoksun kalmış ola
caktır. . 

- . . • • • • • . _ • • y 
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O arada, büyük emeklerle yaz başında bazı anayasa değişikliklerini gerçekleştirdik. Bu anaya

sa değişikliklerinin büyük çoğunluğu seçme ve seçilme hakkıyla ilgiliydi. Fakat, bunlardan hiçbi
rini hayata geçiremiyoruz; çünkü, bunları hayata geçirmek için çıkarılması gereken yasalardan* ya
sal düzenlemelerden hiçbiri yerine getirilememiştir. 

O arada, yurtdışındaki yurttaşlarımıza Türkiye'deki seçimlerde oy kullanma hakkı, yeni Ana
yasayla, Anayasada yapılan değişikliklerle tanınmış olduğu hâlde, ortaya birtakım başka engeller 
konularak yurtdışındaki yurttaşlarımızın bu hakkı kullanmaları fiilen engellenmiş olmaktadır. Bu
nun mazereti yoktur. Anayasa' değişikliklerinden bu yana üç ay geçmiştir. Eğer, istenseydi, eğer 
gerçekten yurt dışındaki yurttaşlarımızın, Türkiye'deki seçimler için oy kullanabilmelerini istese
lerdi^ Hükümet ortakları Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Bitirmek üzereyim efendim. 
BAŞKAN - Devam edin efendim. » 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partisi, yaz aylarında üç-dört ay boyunca 

gerekli temasları, diplomatik temasları yaparlardı, olanakları tespit ederlerdi ve Meclise getirirler
di; fakat, öyle bir izlenim uyanıyor ki, bu partiler ve belki Mecliste bazı başka kimseler, gençlik
ten de korkuyorlar, yurtdışındaki vatandaşlarımızın, Türkiye'nin içpolitikasında etkili hale gelme
sinden de korkuyorlar. (DSP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, buna ne kadar yoğun tepkiler geldiğini, size, bir gazetemizin, bir büyük 
gazetenin Almanya'daki, Avrupa'daki nüshasından, manşetlerle göstereyim: "Ankaramız utansın", 
"Protesto edelim", "Ankara1nın acı ayıbı." Bu duyguları önleyemezsiniz değerli arkadaşlarım. Şu 
izlenime, şu kanıya kapılacaktır yurtdışındaki yurttaşlarımız: "Türkiye, bizden sadece döviz istiyor; 
ama, oy istemiyor." Bu izlenimi silmeniz mümkün değildir. 

Öte yandan, şimdi bunun sorumluluğu Dışişleri Bakanlığına atılmak isteniyor. Aylardır hiçbir 
hazırlık yapılmamış, hiçbir dış temas yapılmamış; Dışişleri Bakanlığı, bu ayıbı kendi başına nasıl 
ortadan kaldıracak... Bunu düşünmek bile mümkün değil. .• , ' • 

Öte yandan, bu anayasa değişikliklerinden bazıları, dolaylı olarak, seçimlerle çok yakından il
gilidir. Örneğin, Anayasada yaptığımız değişikliğe göre, sendikalar, vakıflar, dernekler, koopera
tifler, partiler arasında açıktan tercihte bulunma hakkını elde etmişlerdir, siyasal tavır alma hakkı
nı elde etmişlerdir; fakat, biz Türkiye'yi, o vatandaşlarımıza, o kuruluşlara, o toplumsal örgütlere, 
bu anayasal hakkı kullanma fırsatını vermeden, seçimlere kaçıyoruz arkadaşlarım; bunun başka 
izahı yoktur. (DSP sıralarından alkışlar) 

Biz, yaz başındaki anayasa değişikliklerine kadar, Demokratik Sol Parti olarak, erken seçimi 
ısrarla savunduk. Geçen yıl sonlarında araseçim gündeme geldiğinde, Demokratik Sol Parti "arase
çim değil, erken seçim yapılmalıdır" dedi; ama, anayasa değişiklikleri yapıldığından beri, bu konu
da hiçbir söz söyleme hakkını kendimizde görmedik; çünkü, erken seçimden veya zamanında se
çimden önce, mutlaka anayasa değişikliklerini yaşama geçirecek uyum yasalarının çıkarılması ge
rekirdi. 

Değerli arkadaşlarım, yeni bir nüfus sayımı yapılmadan seçime gidilirse ne olacaktır; seçmen 
kütüklerine güvenilemeyecektir, her türlü seçim hilesi mümkün olacaktır. Ayrıca, son yıllarda ar
tan göçler karşısında, nüfusları büyük ölçüde artış gösteren iller, hakları olan milletvekili sayısın
dan yoksun kalacaklardır. Yalnız batıdaki İstanbul, İzmir ve Ankara gibi iller değil; yalnız güney
deki Antalya, Adana, İçel ve Hatay gibi iller değil; güneydoğunun Diyarbakır'ı da, doğunun Van'ı 
da göç alan iller olarak, gerçek milletvekili sayısına kavuşmaktan yoksun kalacaktır. Böylelikle, bir 
eşitlik hakkı da, açıkça çiğnenmiş olacaktır. 
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Buna, geçenlerde verdiği bir demeçte Devlet İstatistik Enstitüsünün Sayın Genel Müdürü de 

açıkça değindi; seçimlerden önce mutlaka bir nüfus sayımı yapılması gerektiğini belirtti ve bunun 
da, ancak nisan ayına kadar tamamlanabileceğini söyledi; fakat, önümüzdeki yasa hazırlanırken, 
görüşülürken, ne Devlet İstatistik Enstitüsünün yetkililerinin uyarılarına ne de bu konuda en yetki
li kurul olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanının uyarılarına kulak verildi, bu uyarıların hepsi gözar-
dı edildi. 

Değerli arkadaşlarım, kendi kendimizi aldatmayalım, milletimizi de aldatmayalım. Şu Mecli
sin çatısı altında, kulislerde hangi partiden kiminle konuşsak, hepsi "bu uyum yasaları çıkarılma
dan, kütükler yeniden düzenlenmeden ve karakışın ortasında seçim yapılamaz" diyor; ama, burada 
dramatik sahnelerini hep birlikte izledik; bir Başbakan çıkıyor, Anamuhalefet Partisi sıralarına doğ
ru "hemen seçime var mısınız, var mısınız" diyor, onlar da "Yokuz" diyemiyorlar. Bir namertlik, 
mertlik tartışması içinde, Türkiye'yi bir maceraya sürüklüyorsunuz arkadaşlarım... Bugünün sorun
ları, geleceğe, seçimden sonrasına, katlanarak aktarılmış olacaktır sizlerin ellerinizle. (DSP ve BBP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu koşullar altında, acele seçim, yalnız Anayasaya aykırı değil, yalnız 
adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı değil, aynı zamanda, karakış dolayısıyla doğaya da aykırı olacak
tır. Şu aşamada, Demokratik Sol Partinin, bu konuda, her türlü eleştiriyi göze alarak, gerçekleri or
taya koymakta hiçbir tereddütü yoktur. 

Dün gece de, Anayasa Komisyonu çalışmaları sırasında -basından öğrendiğimize göre- Sayın 
Vehbi Dinçerler "bu gerekçeler, bu engeller karşısında, ben,24 Aralık tarihini desteklemekten vaz
geçiyorum" deme medenî cesaretini gösterebilmiştir, kendisini kutluyorum ve bunun hepimize ör
nek olmasını diliyorum. (DSP ve BBP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, başbakanların geniş yetkileri vardır; ama, başbakanların bir meclise se
çim tarihi dayatma yetkisi ve hakkı yoktur. (DSP sıralarından alkışlar) Nasıl bu sürece girdik; bir 
Başbakan buraya çıktı, hepimizin gözü önünde, bir mertlik namertlik atmosferi içerisinde, bir hod-
rimeydan atmosferi içerisinde, Meclisi ve Türkiye'yi peşine taktı, sürüklüyor. Oysa, bu konuda yet
ki, Büyük Millet Meclisinindir. Büyük Millet Meclisindeki bütün partilerin bir araya gelip, erken 
seçimin hangi koşullarda ve hangi tarihte yapılması gerektiğini saptamaları gerekirdi. Ben, oy ver
mekten kıvanç duymuş olduğumuz Büyük Millet Meclisinin yeni Başkanına da bu görevi hatırlat
tım. "Bu görev size düşer. Lütfen, Mecliste temsil edilen bütün partilerin başkanlarını toplayınız; 
seçim sistemi, en azından erken seçim tarihi konusundaki kararı hep birlikte verelim" dedim; ama, 
maalesef, bir sonuç alamadım. 

Sonuç hepimize hayırlı olsun. ' 

Teşekkür ederim. (DSP ve BBP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 

Tümü üzerinde, şahıslar adına görüşmelere devam ediyoruz. 

- İkinci konuşmacı, Sayın Esat Bütün; buyurun... 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama başlar

ken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Seçim kanunu ve sistemi, uygulamada, devletin tek ve gerçek anayasasıdır; bütün yasalar, se

çim iradesinin üzerine bina edilir. Eğer, seçim yasası, temsilde adalete dayanmazsa, ondan sonraki 
bütün sistemler şaibeli olur, gölgeli olur, lekeli olur. Bugün, yapılmak istenen seçim de seçim ol
mayıp, millet iradesini gasptan başka bir şey değildir. 

. - 2 1 -



T.B.M.M. B : 1 5 26 .10 .1995 0 : 1 
Seçimlerin temel ilkeleri vardır: Birincisi, seçimlerin şaibesiz ve gölgesiz yapılması gerekir; 

yargı denetiminde yapılması, millet iradesinin önünde hiçbir engelin olmaması gerekir; ne yasal en
gel olmalı ne de iklim şartlarının doğurduğu engeller olmalıdır. Seçme ve seçilme yaşını haiz her
kes, oyunu, hür vicdanının sesini dinleyerek kullanabilmelidir. Eğer bu şartlar yerine getirilmezse, 
orada millet iradesi değil, orada halkın iradesi değil, orada gerçek demokrasi değil, bir siyasî irade 
gasbı olur. Bugün de yapılmak istenen, bana göre, budur. 

Millete güvenmeyen, millete gidemeyen, milletin büyük bir çoğunluğuna oy hakkı tanımayan 
bir seçim kanunu teklifiyle karşı karşıyayız. Bu, hem yasal engellerle sağlanmaktadır hem de coğ
rafî imkânsızlıklar ve kış şartlarıyla sağlanacaktır. Neden bu sağlanmak isteniyor; efendim, Türki
ye'nin şartları... Kim getirdi Türkiye'yi bu şartlara... Kendileri hata yapıyorlar ve milletin iradesini 
gasp ederek bu kararı almaya çalışıyorlar. 

Diğer bir önemli özellik: Seçim neticelerine herkesin saygı duyması gerekir. Seçim neticesini, 
her insan, seçilen de seçen de vicdanına sığdırmalı ve neticeye saygı göstermelidir. Bu çıkacak se
çim kanunuyla yapılacak bir seçimin ben inanıyorum ki, ne seçilenler ne de seçenler, neticesine 
saygı göstereceklerdir. Neden göstermeyeceklerdir; çünkü, bu seçim sistemi, haksızlıklarla, adalet
sizliklerle doludur. 

Bakınız, bir taraftan, Türkiye genelinde yüzde 10 baraj koyuyoruz; ama, bir taraftan da, mil
letvekili sayısı 18'i veya 36'yı bulan illerde, bu baraj yüzde 6'ya düşüyor. Bir taraftan, ülke gene
linde, yüzde 10 barajı geçemeyene seçilme hakkı tanımıyorsunuz; ama, İstanbul gibi, Adana gibi, 
Ankara gibi illerde, sayılarrl8'i geçen milletvekillerinde, bu, yüzde 6'ya düşüyor; burada, bu neti
ceye, kesinlikle millet güven duymaz, saygı da duymaz. 

Değerli milletvekilleri, diğer önemli bir husus: Öyle illerimiz vardır ki, buralarda, ülke genel 
barajını geçemeyen herhangi bir partimiz, belki yüzde 50 oy alacak, belki yüzde 40 oy alacak, bir 
parti de yüzde 10 oy alacak; ama, milletin yüzde 50'sinin verdiği oy boşta kalacak; hiç benimseme
diği, mesela, Sivas'ta, Kahramanmaraş'ta oy vermediği partinin adayları milletvekili olacaklar... 
Bunu kazanan milletvekilleri, nasıl bunu içlerine sindirecekler, halk, bunu nasıl.içine sindirecek. 
Kamuoyunun, milletin vicdanına sesleniyorum: Eğer, istikrar arıyorsanız, istikrarı adalette arayı
nız; adalet olmayan hiçbir yerde istikrar olmaz ve bugüne kadar da olmamıştır. Kim bir kuyu kaz-
mışsa, neticesinde o kuyuya düşer. Bunun böyle bilinmesinde yarar vardır. , 

Diğer önemli esas: İktidarların seçimle el değiştirmesi gerekir. İktidarların seçimle eldeğişti-
rebilfnesi için de, yine, seçimin doğru yapılması gerekir. Bugün, Anayasadan doğan uyum yasala-

. ri çıkmadan, nüfus sayımı yapılmadan, yurtdışında yaşayan, alınterleriyle ülke ekonomisine katkı 
sağlayan, Anayasaya göre oy hakkı tanıdığımız vatandaşlarımıza bu hakkı tanımadan yapacağımız 
bir seçimde, iktidarlar seçimle değil, medyayla el değiştirmiş olur. Bu seçim, medya seçimi olacak
tır. Çünkü, bu seçimde, eksi 12 derecede, seçim meydanlarında halkı bulamayacaksınız, bu seçim
de halkın huzuruna gidemeyeceksiniz. Zaten, birtakım siyasî partilerimiz, özellikle halkın huzuru
na çıkmamak için, halkla karşı karşıya gelmemek için, seçimi kış ayında dayatmışlardır ve sadece 
medyayla yapacakları propagandayla oy almayı hesaplamaktadırlar. Bu halk bunu görecektir. Hal
kın huzuruna vardığınızda -veya yanına milletvekili gelmeden- bu ayazda, bu kışta halk, iradesini 
nasıl ortaya koyacak; bunu da size soracaktır... 

Değerli milletvekilleri, yine seçimlerdeki önemli bir özellik, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
de kaynağını aldığı millet iradesidir, millî egemenlik kavramıdır. Genel Kurulun duvarında yazdı
ğı gibi, hâkimiyetin, kayıtsız şartsız milletin olması gerekir. Peki, bu seçim sistemiyle, hâkimiyet, 
kayıtsız şartsız milletin midir; hayır. Bazı milletvekili arkadaşlarımız, kulislerde "kafalarımızı kes
tik, liderlerin cebine koyduk; oradan adaylıklarımız gelirse, öyle seçileceğiz" diyor. İşte, burada 
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hâkimiyet kayıtsız şartsız milletin değildir; bu seçim sistemiyle, merkez yoklaması yapılacak, mer
kez yoklamasında da kim liderlere daha yakın gözüküyorsa onlar listeye girecek ve onlar seçilecek. 
Hele, 100 Türkiye milletvekilliği bu olayı daha da artıracak; bu, liderlerin etrafında, bir Meclis es
ki Başkanımızın, söylemeye dilimin varmadığı kelimelerle söylediği insanlar oluşturacaktır. Bu 
böyle olacaktır... 

Peki, burada halkın iradesi nerede kalmaktadır?!. Siyasî partilerde delege olan, illerde çalışan 
insanlar nasıl buraya gelecektir?!. Siyasî parti başkanlarınıza, yöneticilerinize ve delegelerinize na
sıl gideceksiniz?!. Burada, birileri listeye adını yazdıracak "beni seç" diye gideceksiniz, buna da 
millet iradesi, halk iradesi diyeceksiniz,.. Bu, Genel Kurulun duvarında yazılı güzel vecizeye aykı
rı olur. Millet iradesinin ortaya çıkması için, tercih olmalıdır, delege seçimi olmalıdır, önyoklama 
olmalıdır. Bunların bütünü ortadan kalkacaktır; hem seçim sistemiyle kalkıyor hem de "zaman me
selesi nedeniyle bunları yapmaya gerek görmedik" diyeceksiniz, istediğiniz şekilde bunu koyacak
sınız. 

Diğer bir önemli husus: Siyasî partilerimizde zaten lider sultası hâkimdir; bir de, şimdi, amb
lemin yanına liderin adi yazılıyor; niçin yazılıyor; iyice, tamamen lider sultası olsun... Yarın, lider
ler "tamam, bizim adımızla geldiniz; amblem de bizim, parti de bizim; öyleyse bizim istediğimizi 
yapmak zorundasınız" diyecekler. 

Değerli milletvekilleri, gençlerin karşısına nasıl çıkacağız; 8 milyon insana oy hakkı tanıma
dan, onlara, yazılmak için yeterince zaman tanımadan; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza ne 
söyleyeceğiz ve yazılamayan bu gençler, yarın, üniversitelerde, toplumsal muhalefetlerini sokağa 
dökerse, o zaman nasıl istikrar arayacağız... Bu gençlere, bu oy hakkını tanımadan nereye gidiyo
ruz... 

Halkın karşısına, halkın iradesine güvenerek gitmeliyiz; gençlere güvenmeliyiz; kendi yaptı
ğımız kanuna, Anayasaya kendimiz saygı göstermeliyiz. Kendi kendimize birtakım korkular veya 
birtakım sıkıntılar meydana getirerek, bunları yapmadan halkın huzuruna gidersek, bu seçim, şa
ibeli, gölgeli olur. 

Diğer önemli bir husus: Bütün siyasi parti yöneticilerimiz ve konuşanların hepsi, bunların ya
pılmadığından şikayet ediyor. Peki, bütün bu yanlışlıklar ortadayken elinizi kim kaldırıyor, vicda
nınızın sesini kim engelliyor, kim yanlışta size ısrar ediyor... Yanlışta, hatada ısrar olmaz, hatanın 
neresinden dönülürse o, erdemliliktir. 

Bu seçim, milletin beş yılını belirleyecek bir seçim olacak. Milletin beş yılına gölge ve şaibe 
düşürürsek, burada, 24 Aralık denilerek ortaya atılan, sırf, bir, "kaçtı-kaçmadı" lafının, "mert-na-
mert" lafının peşinden gidersek, halkın huzuruna nasıl çıkacağız.. Bu mu bizim irademiz... Hani 
milletvekiliydik; hani milletin iradesi için, milletin menfaati için çalışacaktık... Aslında, burada, 
milletvekillerinin eli kolu bağlanmış ve koalisyon iktidarının güvenoyuna endekslenmiş bir seçim 
vardır. Milletvekillerinin rahat hareket etmemeleri için, seçim kapıya dayatılmıştır ve bu dayatılan, 
milletvekillerinin rahat hareket etmelerini önleyen seçime bazıları da destek olmuştur. Aslında, bu
rada, oyuna gelinmiştir. Eğer, seçim, baharda yapılacak gibi olsaydı, inanıyorum ki, bu koalisyon 
hükümeti güvenoyu alamazdı. 

Diğer önemli bir husus: Şu anda, koalisyonun kurulmasını engelleyen ne;'niçin koalisyon' ku
rulmuyor? Bugün dağıtılan Meclis Bülteninde bir yazı var, Sayın Dışişleri Bakanı "eğer koalisyon 
kurulmazsa, seçim kararı da alınırsa, mevcut Hükümetle seçime gitmemiz lazım. Cumhurbaşkanı
nın ne Meclisi feshetme yetkisi ne de yeni hükümet atama yetkisi var; mevcut Hükümetle seçime 
gideceğiz" diyor. Zaten, İktidarın büyük ortağınının asıl hedefi, azınlık hükümeti kurarken de buy
du; mevcut Hükümetle seçime gitmek. Burada, bu seçim kararı çıktıktan sonra, yeni koalisyonun 
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kurulacağına da inanmıyorum; çünkü, daha önce, anayasa değişikliği çalışmalarında izlediğimiz 
Sayın Coşkun Kırca'nın yazısı buradadır. Öyleyse, bu seçimde, alabildiğine seçim ekonomisi uy
gulanacaktır, ki, şimdiden başlanmıştır. Yağmur gibi seçim yatırımları başlıyor ve uygulanmayan, 
boşa gidecek yatırımlar olacaktır. . 

Öyleyse, değerli milletvekilleri, sayın genel başkanlarımız, bir araya geliniz, memleketin beş 
yılını daha istikrarsızlığa, bundan daha kötü bir Meclis aritmetiğine götürecek bir seçimi önleyiniz. 
Meclis Başkanımızın başkanlığında bir araya geliniz, Cumhurbaşkanının başkanlığında bir araya 
geliniz veya kendiniz bir araya geliniz, Anayasadan ve yasadan doğan düzenlemeleri yapalım; Va
tandaşın, kış şartlarında, soğukta, ayazda kalmadığı bir seçim döneminde, bunları yaptıktan sonra 
seçime gidelim. Kimse seçimden kaçmıyor; artık kaçamaz da, zaten gelecek; ama, önemli olan, se
çim, millet iradesini yansıtmalıdır, seçim, millet iradesini ortaya koymalıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle diyorum ki, suimisal emsal olmaz, yanlışta ısrar olmaz. Gelin hep 
beraber yanlıştan dönelim ve gerçekten millet iradesinin önündeki engelleri kaldıralım. Dünyada 
uygulanan güzel seçim sistemleri var; karma seçim sistemi var. Bir taraftan darbölge veya daraltıl
mış -bölge çoğunluk sistemiyle istikrar sağlanırken, bir taraftan da 100 milletvekili böyle barajlar
la birilerine avantaj değil- partilerin aldığı oy oranında dağıtılarak, adalet sağlanmakta ve toplum
sal muhalefet Meclise alınmaktadır. Yarın eğer birkaç siyasî partimiz buradan 2 milyon 900 bin oy 
alır, birkaç partimiz de 1 milyon oy alır, 8 - 1 0 milyon oy dışarıda kalırsa ve 5 milyon oyla veya 6 
milyon oyla bazı partiler iktidar olursa, o 10 milyonluk oy, dışarıda asıl istikrarı bozacak olan un
sur olacaktır. 

Saygılar sunuyorum. (BBP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Seçimlerin Temci Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasî Partiler 
Kanunu ve Milllctvckili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 26.4.1961 tarihli ve.298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun 6 n'cı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 6. - Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma 
hakkına sahiptir. , 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Şahısları adına, Sayın Esat Bütün, Sayın Muharrem Şemsek, Sayın İbrahim Kumaş, Sayın Ce-
vat Ayhan, Sayın Recep Kırış. 

Sayın Esat Bütün... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, grup adına, Bahattin Bey konuşacak. 

BAŞKAN - Efendim, gruplar adına söz talebi yok, bana gelmedi; bir daha, önceden müracat 
edin. 

Hep istirham ediyorum; lütfen, gruplar adına müracatınızı önceden yapın diyorum; ama, sayın 
gruplar, bu ikazlarımıza aldırmıyorlar, buradaki başkanları zor durumda bırakıyorlar; onun için, 
ikazımı bir kere daha yineliyorum; gruplar adına konuşacaklar, lütfen, önceden bildirsinler. 
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ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, bir kere sorsanız... 
BAŞKAN - Sordum efendim... Sordum... 
ALİ OĞUZ (İstanbul)-Sormadınız... 

BAŞKAN - Sordum efendim; zabıtlara bakarsanız görürsünüz. 

Sayın Esat Bütün, buyurun. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; -tümü üzerindeki 
konuşmamda da söyledim- önemli olan, yasada veya Anayasada, gençlerimize, 18 yaşını dolduran
lara oy hakkı tanımak değil, bunu, uygulanabilir hale getirmektir. Şimdi, 18 yaşını doldurmuş, 2,5 
milyonun üzerinde gencimize oy hakkı sağlanmış. Nüfus artışından dolayı, seçmen kütüklerinde, 
birbuçuk senedir güncelleştirme yapılmamış; göçler olmuş, yerler değişmiş, askerden dönenler ol
muş, bütün bunların, 7-8 milyon insanın seçmen kütüğü güncelleştirilecek. Siz, bunu, iki veya üç 
gün askıda tutup, itiraz edilmesini beklerseniz, bu şartlarda, ancak, bunların yüzde 10'unu yazdıra
bilirsiniz. Bu da -Anayasada ve yasada yazdığınız gibi-18 yaşını dolduran her genç oy hakkına sa
hip olması demek değil, bizatihi, böyle bir seçimle, bunlardan* bu hakkı almaktır. Bu gençler, di
namik gençlerdir -demin söyledim- yasadan ve Anayasadan doğan haklarını kullanamazlarsa -ül
kenin içteki ve dıştaki durumlarını, ülkemiz üzerinde, çeşitli oyunlar oynandığını biliyoruz- bu 
gençler kışkırtıldığı anda, çok daha vahim olaylar olabilir. Gelin, bu hatadan dönelim, bu gençleri
mizin rahatlıkla oy kullanabilecekleri zemini, zamanı hazırlayalım ve ondan sonra, 18 yaşını dol
duran gençlerimiz oy kullansın diyelim. Zaten, eğer, bunları yapmadan seçime gidersek, Meclisi
mize de bir gölge düşer. Geçmiş dönemde olduğu gibi, bu yasa Anayasa Mahkemesinden dönerse, 
o zaman, Meclis itibar mı kazanır, yoksa, Meclise gölge mi düşer?!. Niçin bile bile yanlışta ısrar 
ediyoruz?!. 

Saygılar sunuyorum. (BBP sıralarından alkışlar) ! 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Muharrem Şemsek?.. Yok. 
Sayın İbrahim Kumaş, buyurun. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasî Partiler Kanunu ve Milletvekili Seçimi 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 1 inci maddesinde "Onsekiz yaşını 
dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halkoylamasma katılma hakkına sahiptir" deniliyor; yani, 
daha önceki Kanunda yirmi olan yaş, onsekize indiriliyor. Güzel bir gelişme; ama, değerli millet-̂  
vekilleri, 24 Aralıkla ilgili olarak, bütün vatandaşlarımız "sizbizimle dalgamı geçiyorsunuz; yani, 
24 Aralıkta seçim olur mu; hayret!.. Gerçekten bunda haklı mısınız" diyorlar. Çünkü, ben, Anaya
sa Komisyonunda ve Altkomisyonda, kanun teklifi görüşmelerinin hepsini izledim. Bu görüşme
lerde, teklifi veren arkadaşların hepsinde de tereddüt gördüm. DYP'li bir milletvekili arkadaşım, 
meteoroloji tahmin raporlarını getirmiş, bilmem kaç senelik ortalamaları çıkarmış, en az eksi 15 de
recede seçim yapılacak. Yani, seçimleri böyle sıkıştırmanın bir gereği var mı, bir mecburiyetimiz 
var mı?!. 20 nci Dönem Meclisi daha şimdiden tenkit edilirken, şimdiden böyle bir Meclisin olu
şumunun yanlış olduğu herkes tarafından söylenirken; 20 nci Dönem; daha 20 nci Dönem millet
vekilleri Meclise gelmeden tartışılırken, böyle bir tartışmalı seçimi yapmanın gereği var mı?!. 

Kaldı ki, bu seçim için, maşallah, grubu olan partilerimiz, haksızlıkta ve adaletsizlikte bir ol
muşlar. Grubu olan partilerimizden biri, şimdiye kadar, "yoktur aslında birbirinizden farkınız" di
yordu; şimdi, sözünü değiştirmiş "yoktur aslında birbirimizden farkımız; yalnız, biz Refah Partisi
yiz" diyor; şimdi de öyle söylüyor. Hani adalet?!. Adaletin olmadığı yerde, zulüm vardır, zulüm... 
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Şimdi, siz, yüzde 10 baraj koyacaksınız, 3 milyon 700 bin oy almış bir parti Mecliste temsil edil

meyecek. Bunun, hakla, adaletle ilgisi nedir; soruyorum size? Böyle bir seçim, ayıplı bir seçimdir. 
Burada, arkadaşlarımız çıkıp savundular, demokratik seçim... Maşallah, ne de demokratik bir 

seçim be!.. Öyle demokratik bir seçim ki... Hani kumarbazın birisi bir defa ütmüş ya "gel, bir da
ha oyna" demişler, "üttüm, daha oynamam" demiş. Siz de, beraber oldunuz, 18 yaşına oy hakkı ta
nıyorsunuz; ama, bir tarafta da 3 milyon 700 bin vatandaşın oyunu geçersiz sayıyorsunuz. Bu hak 
mı,adalet mi!.. İnsaf doğrusu!,. 

Şunu kesinlikle söyleyeyim; Millet Partisi olarak, bu barajlara takılırız, gelemeyiz, seçileme-
yiz gibi bir endişemiz yok Allaha şükürler olsun. Seçildikten altı ay sonra "İbrahim Kumaş bura
dan bunu söylemişti" dersiniz. Ben, bu Meclisi eleştirirken, yanlışlıkları ifade ederken, şu sıralar
dan müdahale ettiler. Ben, bu milletvekillerinin sayısını düşürelim dedim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın efendim. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Niye -bu teklifimde yine de samimiyim- çünkü, çoğunluğu 

eline alan iki İktidar Partisi, oturdular, beraber, seçim yasası hazırladılar, diğer gruplar da yerlerin
de uyudular; birlikte bir iddiaya gittiler, yanlışına da doğrusuna da birlikte "evet" deyip götürüyor
lar bu işi. ' 

Şimdi, yani, anlaşarak, birlikte "çoğunluk nasıl olsa elimizde, istediğimiz gibi çıkarırız biz bu
nu..." O zaman, çoğunluğun dışındakilere... Yani, bir zamanlar, şimdiki Cumhurbaşkanımız öyle 
söylüyordu: "226'yı bul, ne yaparsan yap." Böyle yanlış bir laf olamaz;.. Yani, siz, çoğunluğu eli
nize geçireceksiniz; 224 milletvekili -bana göre- ücretli izinli; evet, hiç değilse, 224 milletvekiline 
maaş da vermeyin; çünkü, izinli saymışsınız siz. Onların gelip, burada, bir kanuna, bir meseleye 
katkısı yoksa, bir dahli yoksa, siz, çoğunluk oyuyla her şeyi yaparız ederiz diyorsanız, o zaman, 
224'ünü lüzumsuz görüyorsunuz demektir. 

Bu yanlışlığı gelin beraber düzeltelim. Daha şimdiden tartışılan bu ayıplı seçime bu şekilde 
gitmeyelim. Gittiğimiz takdirde, zaten, yasayı, Anayasa Mahkemesinin de iptal edeceği yüzde 90 
belli. Sayın Mümtaz Soysal Hocam da söylüyor bunu. "Tereddütlü... İptal edilir bu seçim yasası" 
diyor. Neden; çünkü, siz, 18 yaşa hak tanımışsınız; ama, 18 yaşındaki vatandaşların kaydolmasıriı, 
oy kullanmasını sağlayamıyorsunuz. Yurtdışındaki vatandaşlarımıza hak tanımışsınız; ama, Türki
ye'ye, sınır kapısına getiriyorsunuz; yurtdışında yapmıyorsunuz seçimi. 

Sayın Başkana, müsamahasından dolayı teşekkür ederim. Başka maddelerde de söyleyecekle
rim var. Çok teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde 4 adet önerge var; okutup, işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri, Siyasî 

Partiler ile Milletvekili Seçimi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 1 in
ci maddesinin, 

"Madde 6: Onsekiz yaşını dolduran Türk vatandaşları seçme ve halkoylamasına katılma hak
kına sahiptirler" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin . Ali Su Abdullah Kınalı 
Adana İçel Hatay 

Bestami Teke Süleyman Ayhan 

Hatay Çanakkale 
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Gerekçe: Önerilen değişiklikle, Türk dil kuralları açısından daha doğru ve kolay anlaşılır bir 

kanun dili sağlanmış olacaktır. 

BAŞKAN - Bundan sonra sadece birinci imzayı okuyun ve "arkadaşları" ifadesini kullanın. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 inci maddesinin değiştirdiği 6 ncı maddede yer alan "on-
sekiz" rakamının yazıyla değil, rakamla belirtilerek değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
ve arkadaşları 

. Adana 
' Gerekçe: Kanun tekniği açısından, 18 yaş düzenlemesinin söz konusu olduğu maddede bu sa

yının rakamla ifade edilmesi daha doğru olacaktır. ! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 inci maddesinin, 
"Madde 6: 18 yaşını ay ve gün olarak dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına 

katılma hakkına sahiptir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. , 
Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı 

Adana İçel Hatay 
Bestami Teke Süleyman Ayhan 

Hatay Çanakkale 
Gerekçe: Önerilendeğişiklikle madde, Anayasasının öngördüğü 18yaşı doldurma keyfiyetini 

daha kesin bir deyişle ifade etmiş olacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 inci maddesinin "Madde 6: 18 yaşını dolduran her Türk 
vatandaşı seçme ve halkoylamasmda oy kullanma hakkına sahiptir" şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı 
Adana İçel Hatay 

Süleyman Ayhan Çestami Teke s 

Çanakkale Hatay 
Gerekçe: Önerilen değişiklikle madde metninin daha açık bir ifadeye kavuşacağı düşünülmek1 

tedir. 
BAŞKAN - Önergeleri işleme alıyorum. 

Türiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 inci maddesinin "Madde 6: 18 yaşını ay ve gün olarak 
dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katjlma hakkına sahiptir" şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Kınalı (Hatay) ve arkadaşları . 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? ' 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. 
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi işleme alıyorum. -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 inci maddesinin "Madde 6: 18 yaşını dolduran her Türk 

vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir" şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Abdullah Kınalı 
ve arkadaşları 

Hatay 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN- Sayın Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önerge sahibi söz telebinde bulunmadı. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 inci maddesinin değiştirdiği 6 ncı maddede yer alan "on-

sekiz" rakamının, yazıyla değil rakamla belirtilerek değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Abdullah Kınalı 

ve arkadaşları 
Hatay 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önerge sahibinden söz talebi yok. , 
Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Son önergeyi işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 inci maddesinin "Madde 6: 18 yaşını dolduran her Türk 

vatandaşı seçme ve halkoylamasında oy kullanma hakkına sahiptir" şeklinde değiştiril.nesini arz ve 
teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
ve arkadaşları 

Adana 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI.ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önerge sahibi söz talebinde bulunmadı. 

Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 2 nci maddeyi okutacağım; yalnız, Genel Kurula bir arzım var. 
Verilen bu önergelerde, dikkat ederseniz, bir kabul olmadı. Bu tür önergeleri veren grupların 

sayın yöneticilerine bir kere daha rica ediyorum; kabul olmayacak, üzerinde konuşulmayacak öner
geleri, lütfen, vermeyiniz. Tabiî, bu reddedilsin manasında söylemiyorum; ama, belki diğer grup
ların da, diğer milletvekillerinin de bu şekilde önerge verme hakkını gasp etmiş oluyoruz. (RP sı
ralarından alkışlar) 

Efendim, lütfen... Alkışlarınıza teşekkür ederim; ama, bir dakika... 
Bunu önlemek için, bu kadar önemli bir konuda, anayasa değişikliği kadar önemli bir konuda, 

Seçim Kanununda, belki bütün milletvekillerinin katkısını, katılımını sağlamak açısından, önerge
ler konusunda biraz daha dikkatinizi, itinanızı rica ediyorum, arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
2 nci maddeyi okutuyorum efendim. . 
MADDE 2. - 298 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar. 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Salih Kapusuz; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; 2 nci maddeyle ilgili olarak, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, bu çalışmaların ve yapılacak olan seçimlerin, memleketimiz ve 
milletimiz için hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. 

Tabiî, Seçim Kanunu Teklifi ile ilgili, hem 2 nci maddede hem de birçok maddelerde çok şey 
söylenebilir; ancak, biraz önce konuşan arkadaşımız, Refah Partisinin ismini kullanarak bir ifade 
tevcih ettiler; bunu, kendilerine yakıştıramadığımı ifade ediyorum; çünkü, şu anda mevcut olan ve 
birtakım eksiklikleri bünyesinde getiren Seçim Kanunu, bize ait bir Seçim Kanunu değildir. Biz, 
hem Komisyonda hem de Genel Kurulda bu konudaki düşüncelerimizi, müteaddit defalar, ısrarla 
belirttiğimiz gibi, şimdi de tekrar ediyoruz. 

2 nci madde, Özellikle oy kullanamayacakları sıralayan bir maddedir. Ceza ve infaz kurumla
rındaki hükümlüler oy kullanamadığı gibi, bir de tutuklular oy kullanamıyordu. Buradaki değişik
lik müspet bir adımdır. Özellikle ilgililer tarafından -hem orada yetkili bulunan idarî mekanizma
nın başındakiler hem de Yüksek Seçim Kurulunda bulunanlar- suçu tespit edilmemiş, tutuklu ko
numda bulunanların, buradaki tutuklu vatandaşlarımızın, vicdanî kanaatlerini ifade edebilmeleri, 
en uygun şekliyle oylarını kullanabilmeleri düzenlemeler yapılmak kaydıyla, mutlaka faydalı bir 
husustur. Bunun, buraya konulması isabetlidir. 
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Bazı arkadaşlarımızın, Seçimlerle ilgili kanun teklifinin buraya getirilip değerlendirilmesi sı

rasındaki duyarlılıklarına ben de katılıyorum; ancak, daha önce yapılan çalışmalarda aynı duyarlı
lık görülmemiştir. Mesela, Anayasa değişikliği yapılırken, biz, burada, yapılan birtakım yanlışlık
ların altını ciddî bir şekilde çizerek ifade etmiştik; ama, o zaman, bir havaya kapılıp destek pozis
yonuna giren arkadaşlarımızın, şimdi şikâyet etme gibi bir haklarının olmaması lazım. Yanlışlığın 
temeli oralardan başlamaktadır. Siz, o zamanki yanlışlığa okey diyeceksiniz, kabul diyeceksiniz, oy 
vereceksiniz; ondan sonra, bugün, onun sonucu olarak getirilen bu kanun teklifindeki eksiklikler
den şikâyetçi olacaksınız!.. Bu, tutarlı bir davranış değildir. 

Aynı şekilde, ara seçimle ilgili olarak, Genel Kurulda yapılan o günkü konuşmalar, şayet, za
bıtlardan dikkatle okunur ve hatırlanacak olursa, biz, bu ikazları o zaman da yaptık. Yine, iktidara 
ve Parlâmentoya, bu nüfus sayımının sıfırlı yıllara alınmasının yanlış olduğunu, önümüzde bir se
çim olacağını, dolayısıyla, bu seçimlerle ilgili güncelleştirmenin ve nüfus sayımının gereğine işa
ret etmiştik. Türkiye'de yaşanan bir göç olayı vardı. "Siz, şayet, bunları, şimdiden tanzim etmezse
niz, yarın seçim arifesinde birtakım sıkıntılara düşersiniz" demiştik. Hatta, ara seçimlerin iptaliyle 
ilgili olarak Anayasa Mahkemesine gittiğimizde de bunu özellikle vurgulamıştık. 

Şimdi, burada bir hatırlatma yapmak istiyorum: Özellikle, bu göçlerden mütevellit, 18 yaşını 
bitiren gençlerimizin oy kullanma haklarından dolayı mutlaka bir güncelleştirmenin yapılması ge
reği var. Bununla birlikte, nüfus sayımı da yapılmalıdır. Geniş kapsamlı bir nüfus -sayımı yerine, 
sadece nüfusu tespit noktai nazarından, göç sonucu, bölgelerde yer değiştirmiş; köylerden, ilçelere 
ve illere, doğudan batıya vesair bölgelerimiz arasında meydana gelen göçlerden dolayı, nüfus sayı-
mıyla birlikte güncelleştirmeyi, Yüksek Seçim Kurulu ve Devlet İstatistik Enstitüsüne ortaklaşa bir 
görev olarak verebiliriz ve bu da* bugünkü teknik imkânlarla zor değildir. Bu sayımdan sonra, bun
ların kısa zamanda sonuçlandırılması çok kolay ve mümkündür; ama, bunu istemek çok önemlidir. 
Böylece, birtakım konuşmalarda zaman zaman ifade edilecek eşitsizlikler ortadart kalkmış olacak, 
hakikaten, o bölgelerde, o illerde oturan vatandaşlarımızın da iradeleri Parlamentoya, il ve bölge 
bazında yansıyacaktır. Bunu temin için, şayet, İktidara mensup arkadaşlarımızın, bu konuda -bizim 
veremediğimiz önergeler var- verilmiş önergeleri varsa,, bunları birleştirerek değerlendirelim. 
1996'da, yani diğer bir ifadeyle, 20 nci Dönem milletvekili seçimlerinden sonra ve seçimler sıra
sında, konuşmaların, tenkitlerin birkısmının ortadan kaldırılması imkânını bugün elimizde tutuyo
ruz, bunu yerine getirmemiz lazım. 

Şu anda görünen odur ki, hiçbir grup ve hiçbir milletvekili arkadaşımız esas itibariyle, seçim
den kaçmamaktadır. Birtakım serzenişlerin olması da tabiîdir. O halde, biz, daha duyarlı olarak, ke
sinleşmiş, 24 Aralıkta yapılacak bu seçimlerle ilgili kanun teklifindeki eksiklikleri, özellikle öner
gelerle, teklif edilen birtakım düzeltmelerle daha âdil bir konuma doğru getirmeliyiz. 

Memleketimiz ve milletimiz için seçimlerin önemi münakaşa edilmediği gibi, İktidara mensup 
arkadaşlarımız, şayet bu konudabirazcık anlayış gösterirlerse, yapılacak bu seçimlerin daha âdil ol
masına ve çok önemli olan bir seçimin hatasız yapılmasına katkı sağlamış oluruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
„ BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 

Gruplar adına başka söz talebi yoktur. 
Şahıslar adına; Sayın Esat bütün?.. Yok. ' 
Sayın İbrahim Kumaş, buyurun efendim. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan, değerli miletvekilleri; bu, ikinci konuşmam. Be

nim, hiçbir partiye karşı husumetim yoktur. Bütün partiler bizim kardeşimizdir ve bu ülkenin par
tileridir, hepsini de seviyoruz; ama, buradaki tenkitlerimiz, yanlışlıklar içindir. Yanlışlıkların, ba
bamız da yapsa, karşısına çıkmak mecburiyetindeyiz. 
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Bu maddede, tutuklulara oy kullanma hakkı veriyoruz. Tutukluların da oy kullanmasını sağla

mak güzel bir olay. Peki, bu güzel olayın arkasından ne yapıyoruz;' yüzde 10'İuk Türkiye barajını 
aşamamış birtakım partilerin oylarını tutukluyoruz, hapsediyoruz. Bu nasıl mantık?.. Siz, bir taraf
ta, tutuklulara oy verme hakkı tanıyorsunuz; arkasından da, birtakım partilerin oylarını tutukluyor
sunuz. Bu, bir çelişkidir, böyle bir mantık olmaz, hürriyet varsa, oyların eşitliği esas ise, herkesin 
oyu eşitse... Birtakım partilere verilen oylar, öz oylar; öbürleri üvey oylar... Böyle bir tasnif yapı
lamaz; bu, çok yanlıştır. Birçok yerde, sosyal ilimlerde, dinî hükümlerde şöyle buyurulur: "Adalet
le hükmetmeyenler zalimlerdir..." Kimler adaletle hükmetmezse, onlar zalimlerin ta kendileridir. 
Zulümle hiçbir şey abat olmaz. , 

Refah Partili arkadaşımız "bu kanun teklifini biz yapmadık" dedi. Doğru, yapmadılar; ama, bu 
kanun teklifine imza attılar. İmza atarken de, birkaç tane maddeye muhalifiz dediler. Niye muha-
liflermiş bu arkadaşlar, söyleyeyim ben size: Bu konulan barajları az görüyor arkadaşlarımız. Sa
yın Şevket Kazan da dedi ya; istikrara önem verelim, adaleti şimdilik bir tarafa koyalım; o, lazım 
değil şimdi!.. 

Ne diyor, bakın, teklifleri şu: Ülke barajı yüzde 10 olsun. Türkiye genelinde alınan 100 mil
letvekilliği... Bu mantık da yanlış, bu da, Anayasaya aykırı bir şey... Yani, siz, milletvekillerini, 
Türkiye milletvekilleri, bölge milletvekilleri diye ayıracaksınız; böyle bir ayırım olur mu?! Yani, 
daha işin başında, genel başkana yüzde 22 hak tanıyorsunuz "sizin yüzde 22'lik kontenjan hakkınız 
var; bunu, istediğiniz gibi kullanın" diyorsunuz. 

Bu arkadaşlarımız: "100 milletvekilliği, en fazla oy alan üç parti arasında paylaşılsın" diyor
lar. Keşke bir parti -hangi parti en çok oy aldıysa o- alsaydı; çünkü, 1991 seçimlerinde en fazla oy 
alan partiye kontenjan hakkı tanınmıştı ya, bu 100 milletvekili de. kontenjan. Öyleyse, bir değişik
lik önergesi vererek, en fazla oy alan partiye bu milletvekillerini hediye edelim!.. Bazı simsarlar, 
pazaryerlerinde bir malı satarken "3 tane alana 1 tane de bedava" diyorlar ya, işte, en fazla oy alan 
partiye, bu 100 milletvekilini de verelim!.. Teklif bu... 

Mevcut kanuna, iki ve üç milletvekili çıkaran iller için baraj yüzde 25 olarak konmuştu; bu ar
kadaşlarımızın teklifinde, dört milletvekili çıkaran illerde ilave edilmekte; iki, üç ve dört milletve
kili çıkaran iller için yüzde 25, beş milletvekili çıkaran iller için yüzde 20,. altı milletvekili çıkaran 
iller için yüzde 15 il barajı getirilmekte ve "mevcut kanundaki bölgeleri de koruyalım; böyle, tek
lifte olduğu gibi 'milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller, bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı mil
letvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla iller üç seçim çevresine bölünür' 
şeklinde değil, mevcut yasaya göre bölgeleri koruyalım ve mevcut kanunla seçime girelim" denili
yor. Bundan daha haksız, bundan daha kötü bir hüküm değil mi bu?.. Bunun neresi savunulur?.. 
Bunun neresinde hak var, adalet var?.. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbull)-Sayın Kumaş, piano piano... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Affedersiniz, kusura bakmayın... 

BAŞKAN - Efendim, arkadaşımızın sesi gür. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Efendim, dinlemek istiyorum da... Piano denen bir 

tabir var; daha aşağıdan... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Teşekkür ederim, sağ olun. 

BAŞKAN - Devam edin efendim, 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) -Değerli milletvekilleri, bir kural var; o kural da şudur; "Ada

let kendi aleyhinize bile tecelli etse, adaletten vazgeçmeyiniz." 15,20 veya 50, 100 milletvekili faz
la çıkaracağız diye, adaleti çiğnemeye, adaleti yok saymaya kimin hakkı var? 
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Ülkeye .yazık oluyor, yazık!.. Bunları, bu memleket, millet seyrediyor. 
Millet de aklını başına alsın, milletin önüne böyle baraj koyan partilere Allah rızası için der

sini versin. Bir gün verecek; çünkü, haksızlıkla, zulümle, adaletsizlikle hiç kimse bir yere varama
mış, varmadığını da hep beraber gördük, seyrettik, millet de gördü, biz de gördük; ama, herhalde 
biraz daha çekeceğiz. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 
Sayın Cevat Ayhan?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Vazgeçtim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Önergeler vardır; okutup, işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri, Siyasî 

Partiler ile Milletvekili Seçimi Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 2 nci 
maddesinin "3. Ceza infaz kurumlarında ağır cezadan hükümlü olarak bulunanlar" şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz.. 

Aİi Su Turgut Tekin Abdullah Kınalı 
İçel Adana Hatay 

Bestami Teke Süleyman Ayhan 
Hatay Çanakkale 

Gerekçe: y 

Çok hafif suçlardan cezaevlerinde hükümlü bulunanlara da oy hakkı verilmesinin uygun ola
cağı düşünülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri, Siyasî 

Partiler ile Milletvekili Seçimi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 2 nci 
maddesinin "3. cezaevlerinde hükümlü olarak bulunanlar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

•. ' ' , v 

Abdullah Kınalı Ali Su Turgut Tekin 
Hatay İçel Adana 

Bestami Teke Süleyman Ayhan 
Hatay Çanakkale 

Gerekçe: 
Kanunlarda, halkın daha kolay anlayacağı ifadeler kullanmanın esas olması düşünüldüğünden 

yukarıdaki değişiklik önerilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri, Siyasî 
Partiler ile Milletvekili Seçimi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 2 nci 
maddesinin "3. ceza infaz kurumlarında kesin hükümlü olarak bulunanlar" şeklinde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı 
Adana İçel . Hatay 

Bestami Teke Süleyman Ayhan 
Hatay Çanakkale 
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Gerekçe: 

Kanun dilinde çok açık ve kesin ifadelerin yer almasının daha doğru olacağı düşünülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Siyasî 

Partiler ile Milletvekili Seçimi Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 2 nci 
maddesinin "3. Ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. ' 

Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı 
Adana İçel Hatay 

Bestami Teke Süleyman Ayhan 
Hatay Çanakkale 

Gerekçe: 
Önerilen değişiklik ile madde metninin daha kısa ve açık anlaşılır olacağı düşünülmektedir. 
BAŞKAN - Önergeleri işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Siyasî 

Partiler ile Milletvekili Seçimi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 2 nci 
maddesinin "3. cezaevlerinde hükümlü olarak bulunanlar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Abdullah Kınalı 
ve arkadaşları 

Hatay 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Sayın Baş

kan, katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

, ULAŞTIRMA BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahibinden söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum: "ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Siyasî 

Partiler ile Milletvekili Seçimi Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına İlişkin KanunTeklifinin 2 nci 
maddesinin "3. Ceza infaz kurumlarında ağır cezadan hükümlü olarak bulunanlar" şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Su 
ve arkadaşları 

içel 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. , 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
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ULAŞTIRMA BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkan: 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahibi söz talebinde bulunmadı. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
BAŞKAN - Üçüncü önergeyi işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Siyasî 
Partiler ile Milletvekili Seçimi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 2 nci 
maddesinin "3. ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Kınalı 
ve arkadaşları 

Hatay 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) -Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. ' 

BAŞKAN ^ Sayın Hükümet?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 

Önerge sahibinden söz talebi?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.'.. Önerge kabul edilmemiştir. 

Son önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri, Siyasî 

Partiler ile Milletvekili Seçimi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 2 nci 
maddesinin "3. Ceza infaz kurumlarında kesin hükümlü olarak bulunanlar" şeklinde değiştirilme-

• sini arz ve teklif ederiz. 
. . ' ' • ' Abdullah Kınalı 

ve arkadaşları 
Hatay 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, oylamada karar yetersayısının aranmasını 

istiyorum. 
BAŞKAN - Arayalım efendim... Arayalım; hayhay. 

Sayın Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önerge sahibinden söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Karar yetersayısı arayacağım- Kabul edenler... Etmeyen

ler... 
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Sayın Tayan, vekalet tezkereniz yok; onun için, lütfen, tek oy kullanın. Siz bilirsiniz bunları, 

Grup Başkanvekilliği yaptınız... 

...Karar yetersayısı var; önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.., Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. - 298 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Bu Kanunun uygulanmasında herkes, nüfus kütüğünde yazılı bulunan doğduğu ay ve güne 
göre işleme tabi tutulur. Ancak, o yıl seçim yapılması durumunda seçmen listeleri hazırlanırken 
onsekiz yaşın doldurulmuş olmasının hesabında seçim günü (o gün dahil) esas alınır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Şahıslar adına, Sayın Esat Bütün?.. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Vazgeçtim. 

BAŞKAN - Vazgeçtiniz. 
Sayın Kamer Genç?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN - Vazgeçtiler. 
Sayın İbrahim Kumaş?.. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Kumaş vazgeçtiler. 

Sayın Ayhan?.. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN - Sayın Ayhan vazgeçtiler. 
Madde üzerinde önergeler var; okutup işleme alacağım. •••-'•. 
ABDULLAH KINALI (Hatay) - Önergeleri geri çekelim efendim. 

BAŞKAN - Önergeleri bir okutayım da... 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri, Siyasî 
Partiler ile Milletvekili Seçimi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 3 
üncü maddesinin "onsekiz yaşın doldurulmuş olması hesabında, seçim gününden önceki gün onse
kiz yaşını doldurmuş olmak esastır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz, ' 

Abdullah Kınalı Ali Su Turgut Tekin 
Hatay İçel Adana 

Bestami Teke Süleyman Ayhan 
Hatay Çanakkale 

BAŞKAN - Önergeyi geri mi çekiyorsunuz efendim? 
ABDULLAH KINALI (Hatay) - Bu maddeyle ilgili önergeleri geri çekiyoruz efendim. 
BAŞKAN - Diğer önergelerinizi de mi geri çekiyorsunuz? 
ABDULLAH KINALI (Hatay) - Bu maddeyle ilgili bütün önergeleri geri çekiyoruz. 
BAŞKAN - Önergeler geri verilmiştir. 
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Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiş
tir.. ' " ' . ' ,-.. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. - 298 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir. 

c) İktidar partisine veya iktidar partilerinden büyük olanına 20 dakikalık, iktidar partilerinden 
diğerlerine 15'er dakikalık ilave propaganda, 

Özel radyo ve televizyonlar propaganda konuşmalarını ancak TRT'den naklen yapabilirler. 
Yerel radyo ve televizyonlarda propogandaya ilişkin yayın yapılamaz. Bu hüküm dışında yayın ya
pan radyo ve televizyonlar ihtara gerek kalmaksızın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 
kapatılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına, Sayın Esengün; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz 4 üncü madde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Kanununun 
52 nci maddesinde değişiklik yapmaktadır. Şu andaki kanun, seçime katılan siyasî partilere, propa
ganda için, oy verme gününden 7 gün önce başlamak üzere, bir başta bir de sonda 1.0'ar dakikalık 
iki konuşma hakkı getiriyor, grubu olan partilere ilave bir konuşma imkânı daha sağlanıyor, iktidar 
partisine 20 dakika, anamuhalefet partisine ise 10 dakikalık bir propaganda imkânı daha veriyor. 

Bu madde, 1987 yılında bü şekilde düzenlenmiş ve o günden bugüne de, iktidar partisi dışın
daki partilerce -bugünkü iktidar partisinin, o gün muhalefette olduğu süreç içerisinde- haksız oldu
ğu, seçime giren partilere eşit imkânlar tanınması gerektiği yolundaki gerekçelerle -haklı olarak-
tenkit edilmiş olan bir madde. Ama, o gün bu maddeyi tenkit eden, buradaki adaletsizliği dile ge
tiren bugünün iktidar partileri, şimdi, iktidar partilerinden büyük olanına 20 dakika propaganda im
kânı veren bu maddeyle, iktidarın diğer ortağına da, ilaveten 15 dakikalık bir ek süre getiriyor. Ne
tice itibariyle, bu maddedeki değişikliğin bir tek amacı var; iktidarın müstakbel ortağı dlan Cum
huriyet Halk Partisine -eğer bu hükümet kurulup da güvenoyu alma imkânına kavuşursa- seçim ön
cesi propaganda süresine 15 dakikalık ek bir propaganda hakkının daha verilmesi... 

Muhterem arkadaşlar, şurası, maalesef acı bir gerçek ki, iktidarlar, geçmişten beri, devlet tele
vizyonunu, haksız yere, TRT Kanunundaki açık hükümlere muhalefet etmek suretiyle, istedikleri 
gibi, iktidarın borazanı gibi kullanmaya devam ediyorlar. 

. TRT haberleri, zannediyorum, bugün, Türkiye'de, en az izlenen haber bülteni haline geldi. Ni
çin geldi; çünkü, saat 20.00'deki haber bültenini açtığınızda, işin başında, bir 5-10 dakika, Sayın 
Cumhurbaşkanının o günkü faaliyetleri, peşinden Sayın Başbakanın bütün konuşmaları, tebessüm
leri ile o günkü kıyafetlerinin çeşit çeşit görüntüleri, sonra, sayın bakanlarımızın icraatları... Sanki, 
haber bülteni değil, icraatın içinden veya ulusa sesleniş haline gelen bültenler... İzlenmiyor; ama, 
yine de devlet imkânıdır. TRT Yönetin) Kurulunun veya Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun bü 
konuda acilen tedbir alması lazım; bunu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunundaki yazılı şartla
ra ve kurallara uygun hale getirmesi lazım. 

Şimdi, yapılan bu değişiklikle, CHP'ye -müstakbel iktidar ortağına- 15 dakikalık ek propagan
da imkânı getirildiği gibi; özel radyo ve televizyonların propaganda konuşmalarını ancak TRT'den 
naklen yapabileceklerine dair yanlış bir hüküm de getiriliyor. Yani, TRT'yi nasıl kendi borazanımız 
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gibi kullanıyorsak, özel televizyonlar da, seçime bir hafta kala, TRT'ye benzesinler, onlar da TRT 
gibi olsun; iktidarın TRT'deki bu yanlış uygulamasını, özel televizyonlara da yansıtalım... Fıkray
la getirilen hükmün birisi de bu. 

Enteresan bir hüküm daha var, "yerel radyo ve televizyonlarda propagandaya ilişkin yayın ya
pılamaz" deniliyor. İlk nazarda haklı gibi görünüyor; ama, kesinlikle haklı değil; mahallî televiz
yonlar, propaganda için, partilerin, adayların hizmetine sokulmalıdır ve adil olunmalıdır; yani, 
TRT'de, biraz evvelki fıkrada olduğu gibi, yine, iktidar partisi şu kadar, anamuhalefet partisi şu ka
dar, iktidarın küçük ortağına şu kadar fazla imkân tanınmak suretiyle değil, hiç olmazsa, mahallî 
televizyonlarda, seçime giren bütün partilere eşit imkân, eşit süre tanınmak suretiyle, mahallî tele
vizyonlardan da yararlanma hakkını elde etmeliyiz diye düşünüyorum. 

Bu şekilde getirilen, yerel radyo ve televizyonlarda propagandaya ilişkin yayın yapılamayaca
ğına dair yasak, o televizyonlar için de bir haksızlıktır; çünkü, onlar da, kamuoyu oluştumak sure
tiyle, propagandaya, kendi imkânları dahilinde katkıda bulunmak, muhakak ki, bu konuda yayın 
yapmak isterler ve hem de mahallî adayların, partilerimizin şu veya bu ildeki adaylarının kendile
rini daha iyi tanıtmak, kendi propagandalarını yapmak için o imkândan faydalanma haklan olma
lıdır. Bu, bir bakıma bütün adayların, bütün partilerin de lehinedir; ancak, arz ettiğim gibi, haktan, 
adaletten ayrılmayalım. Zaten, geçmişte "İcraatın İçinden" şimdi de "Ulusa Sesleniş" adı altında, 
devlet televizyonu, devlet radyosuyla beraber, alabildiğine kullanılıyor. Hiç olmazsa, son bir haf
tada, seçime giren partilere bu hakkı tanıyınız; eğer, ille de seçime giren partilerin tümüne bu hak
kı tanımayız diyorsanız, o zaman, Parlamentoda grubu bulunan partilere eşit haklar tanıyınız. 

Saygıdeğer milletvekilleri, 24 Aralıkta seçim olur mu?.. 24 Aralıkta, mevsim şartlan nazara 
alındığında, ilk bakışta seçim olmasın diye düşünülebilir; ama, bugün, Türkiye'nin geldiği nokta, 
ister 24 Aralıkta olsun, ister en ağır iklirn şartlarında olsun, ister zemheride olsun, bu ülkenin be
hemehal seçime gitmesini şart koşuyor. 

Memur, işçi, esnaf, köylü, şu anda, 24 Aralıkta seçim olsun diye, bu teklifin Meclisten geçme
si için dua ediyorlar. İçinde bulundukları sakıntılardan kurtulmaları için, yarım milyon liraya et al
ma -eğer alabilirlerse- zorunda kalan, 250 bin liraya bir kilo zeytin yedirdiğiniz; ama, aslında ye
diremediğiniz -zeytini, belki taneyle evine götürebilen- o fakir, o yoksul, o çaresiz insanlar, 24 Ara
lıkta seçim olmasını en fazla isteyen kesimdir, en fazla isteyen insanlardır ve inşallah, 24 Aralık se
çimleri ezilen insanımızın rahat nefes alacağı, ülkeye kardeşliğin, beraberliğin, birliğin, güzel gün
lerin, sevginin, hoşgörünün hâkim olduğu günlerin geleceği bir kapı olacaktır. 24 Aralık seçimle
riyle, Parlamentomuzun yapısı büyük çapta değişecek, iktidar değişecek ve inşallah, güzel günler 
gelecektir. ,• 

Bu düşüncelerle, bu temennilerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 24 Aralık seçimlerinin mil
letimize, memleketimize, bütün insanlık âlemine hayırlı olmasını da, bu fırsatı elde etmişken, te
menni ediyorum. 

Saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Esengün. > 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Oltan Sungurlu; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; kabul etmek lazım ki, radyo ve televizyonlar, gazeteler gibi değildir. İmkâ
nı olan herkes, kanunî şartlara uyunca, gazete çıkarabilir, dergi çıkarabilir; ama, radyo ve televiz
yon kanalları belirlidir ve kamuya tahsis edilmiş imkânlardır, bunlar kamu adına tahsis edilir ve 
radyo ve televizyon istasyonları kurulur. 
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Bu itibarla, radyo ve televizyonları, gazeteleri, diğer basılı evrakı tahdit ettiğimiz gibi -seçim

lerde ve diğer yerlerde tahdit etmediğimiz- serbest bıraktığımız gibi, serbest bırakmama imkânına 
sahip olduğumuz, bazı tahditler getirebileceğimiz doğrudur. Nitekim, Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kanununda da tahditler vardır; yani, gazetelere konmayan tahditler, burada vardır; ama, tabiî, 
bizim Anayasımızın özgürlükle alakalı hükümleri, basın-yayınla ilgili hükümleri, propagandayla il
gili hükümleri karşısında, çok katı hükümler getirilmiştir. 

Devlet televizyonunun zaten yapısı belli; orada, muhalefet partileri için hiçbir şans yok. Şim
di "onları naklen verebilirler" demek suretiyle, iktidar, devlet televizyonunda yaptığı propaganda
yı, bir de oradan eşit olmayan, adil olmayan bir şekilde yaptırma yoluna gitmekte ve yarışı başlan
gıçta önlemektedir. 

Çok kısa bir zamanda, kapsamlı bir kanun çıkarmanın zorluklarını biliyoruz; ama, seçim ku
rulları vasıtasıyla kontrol etmek suretiyle, bütün fikirler arasında eşit ve adil bir sistem getirme zo
runluluğu vardır. 

Bu açıdan, bu madde, iktidar partisine imkân tanıdığı gibi, iktidarın ortağına da bir imkân ge
tiren -dün, Anavatan Partisi bu kanunu yaptığında büyük tenkitlerle karşısına çıkan bugünkü ikti
darın, bugün, çok daha farklı bir durumu kendisine uygun gördüğü- haksız bir sistemdir. Eşit ol
mayan, haksız bir sistemi, içinize sindirdiğiniz ölçüde kabul edersiniz; biz, bunun doğru olmadığı 
görüşündeyiz. 

Saygılar sunarım. ' 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Şahısları adına, Sayın Recep Kırış; buyurun. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğu

muz kanun teklifinin 4 üncü maddesinde, 298 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin ikinci fıkrasında 
değişiklik yapılmak suretiyle, seçimlerde, partilerin yapacağı propaganda konuşmalarıyla ilgili ye
ni hükümler getirilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, seçimlerde, propaganda çalışmaları fevkalade önemlidir. 
Propaganda çalışmalarının verimli, sağlıklı ve ülkemiz bakımından yararlı olabilmesi için, en doğ
ru ilke, seçime katılan bütün siyasî partilerin, aynı şartlar altında, eşit bir şekilde vatandaşa hitap 
edebilmelerini sağlamak, kendi görüş ve düşüncelerini açıklamalarına imkân vermektir; ama, ne
dense, Türkiye'de, öteden beri, bir türlü, seçimlerin yeni bir başlangıç olacağı, geleceğe yönelik ye
ni bir başlangıç olacağı kabul edilmemiş ve hep, seçimler esnasında, geçen seçimlerde, seçimleri 
başarıyla bitiren ve galip konumda olan partilere, yani iktidar partilerine avantaj temin eden, avan
tajlar sağlayan, dolayısıyla eşitliği zedeleyen bir başlangıçla önümüzdeki döneme yeniden bir adım 
atılma yoluna gidilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, "adalet, mülkün temelidir" diyoruz; gerçekten öyledir; ama, adaleti, mül
kün temelidir deyip de, ondan sonra yerin dibine gömmek, herhalde adalet değildir. Adaleti çiğne
yerek elde edeceğiniz, elde etmiş sayacağınız hiçbir başarının da ne kendinize ne de ülkeye getire
ceği bir hayır yoktur. 

Şİmdi, seçimlerde propaganda yapılıyor... Bırakınız, bütün siyasî partiler, eşit şartlar altında 
kendi görüş ve düşüncelerini açıklasınlar. Deniyor ki, efendim, iktidar partileri daha çok konuşsun, 
Peki, ama, zaten konuşuyorlar... 

Değerli arkadaşlar, iktidar partileri, hergün radyo ve televizyonlardan dakikalarca konuşmu
yorlar mı, saatlerce konuşmuyorlar mı, bütün programlarda hep onlar yok mu?.. Bütün bunlar or
tada iken, bütün bunlar gözönünde iken, seçimler esnasında, seçimlere bir süre kala, gene onlara, 
eşitsiz bir ortamda, onlara avantaj sağlayan bir sistemi, haktır, adalettir diye takdim etmek, fevka
lade yanlıştır. 
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Değerli arkadaşlar, bu, neye benziyor; bu, şuna benziyor: Şimdi, bir güreş müsabakası düşü

nelim. Bir güreş müsabakası nasıl olur; er olan, kendine güvenen çıkar meydana, eşit şartlar altın
da, aynı kurallara bağlı kalarak kendisini gösterir; ama, bugün, Türkiye'de getirilen sistem şu: De
niliyor ki, efendim, bu pehlivan geçen dönemin başpehlivanı idi; o hale göre, bu, üstte dursun, di
ğeri yeni pehlivandır, o, yatsın, böylelikle, bu eski pehlivana biz avantaj sağlayalıptı... Yani, şu an 
Türkiye'de getirilen sistemin bundan bir farkı yoktur. Zaten, geçmişte bu kanun, adaletsizliğe da
yanıyordu, büyük bir eşitsizlik vardı, aynı eşitsizlik ve aynı adaletsizlik, şimdi bir kat daha artırıl
maktadır. 

Değerli arkadaşlar, eşitlik ile adalet her zaman aynı anlamlarda değildir elbette ki; ama, bir se
çime giden partiler, eşit şartlar altında o yarışa katılmak durumundadırlar. Seçim bir yarıştır. Bir 
bisiklet yarışı düşünün; bisiklet yarışına katılan herkes, aynı noktadan başlar. Geçen senenin şam
piyonudur diye, birisi, bilmem şu kadar kilometre ileriden başlasın gibi bir anlayış ne kadar yanlış
sa, bugün, efendim, iktidar partileri şu kadar fazla konuşsun, diğerleri bu kadar az konuşsun demek 
de o kadar yanlıştır, o kadar haksızlıktır. 

Değerli arkadaşlar, bu itibarla, bu yanlışlıklara, gelin, bir son verelim diyorum. Zaten, demin, 
arkadaşlarımız belirtti; şu an, Mecliste temsil edilen muhalefet partileri, görüşlerini, TRT'den gün
de sadece birkaç saniyeyle ifade edebiliyorlar. O görüşlerin nasıl ifade edildiğini, bir de gelin bize 
sorun. Çünkü, inanın, zaman zaman, ben, kendi yaptığım basın toplantısını radyodan, televizyon
dan izlerken hayret ediyorum. Yani, sizin yapmış olduğunuz bir basın toplantısı var, o basın top
lantısının bir teması var, bir anafikri var; ama, TRT, maalesef, hiç ilgisi olmayan, orada bir gaze
tecinin sormuş olduğu bir soruya vermiş olduğunuz, sizin yaptığınız basın toplantısının dışındaki 
bir konuyla ilgili cevabınızı, o da, başından sonundan kırparak, Nasrettin Hoca'nın kuşuna çevire
rek, ne olduğu, ne dediğiniz anlaşılmayan bir tarzda vermektedir. TRT'nin bu tutumunu da huzur
larınızda kınıyorum; ama, TRT'nin bugüne kadar uygulamaları bu iken, kalkıp da şimdi, seçimler
de de aynı uygulamaları, daha büyük haksızlıklara dönüştürerek devam ettirmek, üstelik, özel tele
vizyonları da bu haksızlıklara aynen alet ettirmek, onları da âdeta aynı haksızlıkları yapmaya mec
bur bırakmak -ki, bugünkü teklifin getirdiği budur- değerli arkadaşlar, kimseye bir yarar getirmez, 
haksızlıkla bir yere varılmaz. Gelin, hep beraber, haktan, adaletten yana bir tavır ortaya koyalım. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum; teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kırış. 
Sayın Şemsek, buyurun efendim. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

886 sıra sayılı kanun teklifinin 4 üncü maddesiyle ilgili söz aldım, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
Değerli arkadaşlar, öncelikle, 24 Aralıkta yapılması düşünülen seçimlerin, memleketimize, 

milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum. İnşallah, memleketimiz için ha
yırlı bir seçim olur ve bu kanun da hayırlı bir seçim kanunu olur. 

24 Aralıkta yapılacak seçimlerin, tarih bakımından, memleketimize faydalı olacağı, hayırlı 
olacağı kanaatindeyiz ve hangi tür kanun olursa olsun, hangi tarihte yapılırsa yapılsın, bir seçimde, 
biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, memleket için fayda görüyoruz. Yalnız, yapılacak seçimler
le ilgili çıkarılacak kanunun. Anayasaya mutlaka uygun olması faydalıdır; aksi takdirde, yapılma
sı düşünülen tarihle ilgili, Yüce Meclisin de milletin de önüne sıkıntılar çıkabileceği kaygılarını ta
şıyoruz. Bu madde de kaygı taşıdığımız maddelerden birisidir. Eğer, bu kanun, bu şekliyle çıkarsa 
-birçok hukukçunun, birçok siyasetçinin birleştiği bir görüş var ki- Anayasaya aykırı hükümler ta
şımaktadır. Eğer, bu çalışmalar sırasında Anayasaya aykırı bu hükümler izale edilmez ise, faydalı 
bir çalışma yapma imkânı olmaz; dolayısıyla, düzeltme imkânı mevcut iken, Yüce Heyetinizin, 
bunları düzeltmesi hususunda dikkatini çekmek istiyorum. 
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Bu propaganda konusu da, düzeltilmesi lazım gelen hususlardan biridir. Anlaşılacağı kadarıy

la, 24 Aralık, seçim propagandalarının gerekli şekilde yapılmayacağı bir mevsim dönemidir. 

Seçim propagandaları, genelde, büyük ihtimal, radyolarla, televizyonlarla ve gazetelerle ola
caktır. Bu, radyo ve televizyonlarla ilgili propagandada eğer eşitlik sağlanmaz, adalet sağlanmaz, 
hele özel radyo ve televizyonlara da bazı kısıtlamalar, bazı sınırlamalar getirilir ve bunda da ada
let sağlanmaz ise, yarışa katılan siyasî partiler arasında adalet sağlanamaz ise, bu, sıkıntılar mey
dana getirir. Bu maddenin, hiç değilse, özel radyo ve televizyonların, ya Yüksek Seçim Kurulu ne
zaretinde veya Radyo-Televizyon Yüksek Kurulu nezaretinde, siyasî partiler arasında yapacağı si
yasî yayınlarda adaleti sağlayacak yönde bir düzenlemeyle düzeltilmesi faydalı olur diye düşünü
yoruz. Aksi takdirde, iktidar partisine verilen ilave imkânlar, iktidar partisinin küçük ortağına ve
rilen ilave imkânlar, grubu bulunan partilere verilen ilave imkânlar, seçime katılan siyasî partiler 
arasında, propagandada peşin adaletsizlik meydana getirmektedir. Seçime girerken, bir parti iktidar 
partisiydi, bir parti iktidarın ortağı olan partiydi, bir parti grup kurmuş partiydi, bir parti grubu ol
mamış partiydi diye ayırım yapmak, peşinen adaletsizlikleri içerir ve devletin, yarışa katılan siya
sî partiler arasında ayırım yaptığı gibi bir inancı vatandaşlarda pekiştirir ki; bu, doğru olmaz. Bu
nun düzeltilmesinde fayda var diye düşünüyor; Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 

Madde üzerinde önergeler vardır; önce geliş sırasına göre okutup, sonra aykırılık derecelerine 
göre işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanun ile Siyâsî Partiler Kanunu ve Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin kaldırılarak değiştirilmesini arẑ  ve teklif ederiz. 

Abdullah Kınalı Ali Su Turgut Tekin 
' Hatay İçel Adana ». ' 

Bestami Teke Süleyman Ayhan 
Hatay Çanakkale 

Gerekçe: İktidar partilerine, bu şekilde bir avantaj sağlanmasına gerek olmadığını düşünüyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra,sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanun ile Siyasî Partiler Kanunu ve Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin "büyük olanına 25 dakikalık" şeklinde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Kınalı Ali Su Turgut Tekin 
Hatay İçel Adana 

Bestami Teke '.. Süleyman Ayhan 
Hatay Çanakkale 

Gerekçe: 25 ile 15 dakikalık sürelerin daha adil olacağı düşünülmektedir. 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanun ile Siyasî Partiler Kanunu ve Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin "İktidar partisine veya iktidar partilerine 20 dakikalık 
ilave propaganda" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Abdullah Kınalı. Ali Su Turgut Tekin 

Hatay İçel Adana 
Bestami Teke Süleyman Ayhan 

Hatay Çanakkale 
Gerekçe: İktidar partileri arasında eşitlik sağlanmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın

da Kanun ile Siyasî Partiler Kanunu ve Milletvekili Seçimi kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin "büyük olanına 15 dakikalık, iktidar partisinden diğer
lerine 5'er dakikalık" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Kınalı Ali Su Turgut Tekin 
Hatay İçel Adana 

Bestami Teke Süleyman Ayhan 
Hatay Çanakkale 

Gerekçe: 15 ile 5 dakikalık ilavelerin daha adil olacağı düşünülmektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 üncü maddesinin son fıkrasının madde metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. ' 

Ekrem Pakdemirli Mehmet Keçeciler Ahmet Sanal 

Manisa Konya Adana 
Elaattin Elmas İsmail Sancak 

İstanbul İstanbul 
Gerekçe: 
Bu fıkrayla, özel radyo ve televizyonlara seçim yayını yasağı getirilmektedir. Bu hüküm, Ana

yasanın 133 ve 29 uncu maddelerine aykırıdır. 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar okutup, işleme koyacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanun ile Siyasî Partiler Kanunu ve Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin kaldırılarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Kınalı 
ve arkadaşları 

Hatay 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
Söz talebi?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın Kınalı, bu maddedeki önergelerinizi geri çekiyor musunuz? 
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ABDULLAH KINALI (Hatay) - Çekiyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Önergeler geri verilmiştir. 
Bir başka önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 üncü maddesinin son fıkrasının madde metninden çıka

rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
ve arkadaşları 

Konya 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Keçeciler. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte oldu

ğumuz kanun teklifinin 4 üncü maddesi, özel radyo ve televizyonlara, yerel radyo ve televizyonla
ra, seçimlerle ilgili olarak yasak getirmektedir; yani, seçim haberlerini, bu radyo ve televizyonlar, 
ancak TRT'deki gibi verebilirler, hele, yerel radyo ve televizyonlar, seçimlerle ilgili olarak hiçbir 
haber ve yorum yayınlayamazlar gibi bir hüküm getirilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, siyasî partilerin, vatandaşa ulaşarak, kendi programlarını, seçim beyan
namelerini anlatabilmelerinin modern yollarından bir tanesi, bu radyo ve televizyonları kullanabil
mektir. 

Eski usullerle propaganda yapmak serbest. Ne yapacağız; miting yapacağız, konvoy teşkil 
edeceğiz; işte, senin konvoyun 500 araba, benimki 600 araba, daha fazlaydı diye yarışacağız ve hâ
lâ, ülkemizde, alışık olduğumuz, demode olmuş, artık kalkması icap eden siyasî propagandaları 
yapmakta serbest olacağız; ama, radyo ve televizyona çıkıp, oradan, mahallî meselelerle ilgili gö
rüşlerimizi ifade edemeyeceğiz. Niye; çünkü, buraya böyle bir hüküm konmuş; deniliyor ki: "Özel 
radyo ve televizyonlar propaganda konuşmalarını ancak TRT'den naklen yapabilirler." TRT'de de 
nasıl yapılacağı belli hükümlere bağlı. TRT'yi bu şekilde sınırlandırmak mümkün. Niye; Anayasa
mızın 133 üncü maddesinde deniliyor ki: "Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve 
televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayın
larının tarafsızlığı esastır." Yani, TRT'nin yayınlarının tarafsızlığı esastır; ama, diğer özel radyo ve 
televizyonlar için böyle bir mükellefiyet, mecburiyet söz konusu değil. . 

Bakın, Anayasanın 29 uncu maddesi ne diyor -Anayasanın 26, 27, 28 ve 29 maddeleri, hep, 
haberleşme hürriyetini düzenliyor, sansürü yasaklıyor- 29 uncu madde "Kanun, haber, düşünce ve 
kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, malî ve tek
nik şartlar koyamaz" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, biz, şimdi, geliyoruz, Seçim Kanunu Teklifinde diyoruz ki, özel radyo 
ve televizyonlar katiyen seçim haberi vermesin. Bu kanun teklifi bu şekliyle geçerse, hiçbir özel 
radyo ve televizyon kurumunda arkadaşlarımız çıkıp siyasî mahiyette bir konuşma yapamaz; bir 
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özel televizyon, iki lideri çağırıp "gelin, birlikte, şurada bir açıkoturum yapalım" diyemez. Propa
gandanın serbest olduğu dönemlerde dahi -seçim döneminde- baştan aşağı bu yasağı getirmiş olu
yoruz. Konuşan Türkiye, her türlü katılımcı demokrasi diyeceksiniz, Anayasada bu manada deği
şiklikler yapacağız ve sonunda geleceğiz, radyo ve televizyonlara, özel mülkiyet konusu oldu diye, 
yasaklar koyacağız! Yapmayın arkadaşlar! Bu, yanlıştır. Bu, Anayasamızın açıkça ihlali niteliğin
dedir ve Anayasamıza açıkça aykırıdır. 

Önergemi bu manada verdim. Bu yanlışlığı burada düzeltmemiz lazımdır. Aksi takdirde, özel 
radyo televizyon kuruluşları da daha işin farkında değiller, yarın kendilerine bu madde uygulandı
ğı zaman farkına varacaklar; çünkü "Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından doğrudan doğruya 
kapatılır" diyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Devam edin ,buyurun efendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Vilayette miting yapılacak, bir parti miting yapacak, 

önemli bir hadise olacak; o vilayetteki televizyon, o mitingi naklen veremeyecek veyahut da ha
ber olarak, akşam "bugün, vilayetimize filanca partinin lideri, genel başkanı geldi, şu konuşmayı 
yaptı" diyemeyecek! Niye, toplumun haber alma kaynaklarını ve imkânlarını bu kadar kısıtlıyoruz, 
buna hakkımız var mı! Hem kışta kıyamette seçim yapacağız hem de radyo ve televizyonları kul
lanmayacağız!.. Nasıl, vatandaşa ulaşacaksınız; nasıl, meramınızı anlatacaksınız; nasıl, hürriyetçi 
bir nizam kurmuş olacaksınız; hasıl, konuşan Türkiye olacak bu Türkiye; ben çok merak ediyorum! 

Bu duygu ve düşüncelerle, önergemi desteklemenizi diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Bir önerge mi var efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Evet efen
dim. 

BAŞKAN - Başta takdim etmediğimiz; ama, sanıyorum, ortak bir çalışma sonucu yeni bir 
önerge oluşturuldu, Komisyon ısrarlı, okutup işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 üncü maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Özel radyo ve televizyonlarda siyasî partilerin propaganda konuşmaları TRT'de uygulanan 
usul ve esaslara göre yapılır. Bu yayınlar, ulusal nitelikte olanlarda Yüksek Seçim Kurulunca, ye
rel nitelikte olanlarda ti Seçim Kurullarınca tanzim ve denetlenir. Bu hüküm dışında propaganda
ya ilişkin yayın yapılamaz. Bu hükme aykırı davrananlar hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 151/2 hükmü uygulanır." 

Hasan Korkmazcan Cengiz Bulut Osman Seyfi 
Denizli İzmir Nevşehir 

Uğur Aksöz Şadan Tuzcu 
Adana İstanbul 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz efendim? 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Katılıyoruz Sayın 

Başkanım. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet bu önergeye katılıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 
Maddeyi, kabul edilen bu önerge istikametindeki yapılan değişik şekliyle oylarınıza arz edi

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: , 
MADDE 5. - 298 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde düzenlenmiş 
ve maddeye aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir. 

Başka yerlere asma, kamuoyu yoklamaları ve hediye dağıtma yasağı 

Milletvekili genel seçimlerinde, seçimin başlangıç tarihinden itibaren yazılı, sözlü ve görsel 
basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları 
yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasî partinin veya adayın lehinde ve aleyhinde veya va
tandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı, partilerin ve 
adayların kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür ve el ilanları dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon 
dağıtmaları, dağıttırmaları veya bunların üçüncü şahıslar ya da kurum ve kuruluşlar aracılığı ile da
ğıtılması yasaktır. Başka kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz, v 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, burada bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum: Eski kanunda 
bu maddeyle ilgili bir matlab yoktu, şimdi bir matlab konuldu; onun için "değiştirilmiş" kelimesi
ni biz "düzenlenmiş" şekliyle düzenledik ve arz ediyoruz. 

Uygundur, değil mi efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Uygundur Sayın 

Başkanım; teşekkür ederiz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Komisyona. 

Maddeyle ilgili, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Bahaddin Elçi; buyurun. (RP sıralarından al
kışlar) 

RP GRUBU ADINA BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 24 
Aralıkta milletvekilliği genel seçimi yapılmasına ilişkin yasa teklifi üzerinde, Refah Partisi Grubu
nun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum; hepinize saygılar sunuyorum. 

Bilindiği gibi, seçimler, demokrasinin "olmazsa, olmaz" şartlarındandır. Bu anlamda, seçim 
sistemleri "temsilde adalet" ve "yönetimde istikrar" gibi temel kavramlar üzerine inşa edilegelmiş-
tir. Biz, bugün, önümüzdeki seçim sistemini tartışacak değiliz; ama, öncelikle şunu belirtmemiz ge
rekiyor ki, seçimin yapılmış olması yetmez; seçimlerin, adil, dürüst ve düzenli bir şekilde yapılmış 
olması, demokrasinin sağlıklı işlemesi için şarttır. 

Üzerinde konuşacağımız 5 inci maddeyle getirilen nedir; burada, özellikle 298 sayılı Kanunun 
61 inci maddesinin başlığı değiştiriliyor ve ayrıca, bir son fıkra ilave ediliyor. 

Bu maddeyle, kamuoyu araştırmaları ve hediye dağıtma yasağının getirilmiş olduğunu görü
yoruz; bunları, sevinçle karşılıyoruz. Bilindiği gibi, kamuoyunun sağlıklı bir şekilde oluşumunu te
min etmek gibi bir görevi olan medya, zaman zaman, halkımızın doğru bilgilenme hakkına tecavüz 
edecek şekilde, halkımızın iradesini yönlendirecek şekilde kendi işlevini kötüye kullanagelmiştir. 
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İşte, bunun için, kamuoyunun serbestçe, sağlıklı bir şekilde, oluşumunu sağlamak için ve yaklaşan 
seçimlerde insanlarımızın iradelerini yönlendirmemek, etkilememek için, Yüksek Seçim Kurulu
nun ilan ettiği seçim başlangıç tarihinden itibaren, kamuoyu araştırmalarının, anketlerin yapılması, 
yayımlanması yasağı getiriliyor; bunu sevinçle karşılıyoruz. 

Bunun yanında, yine, yapılan kamuoyu araştırmalarının, özellikle sipariş olduğu, bundan ön
ce yapılan bütün seçimlerde açık bir şekilde görülmüştür; bu mahzur, bu maddeyle bertaraf edil
mek istenmektedir. 

Bunun gibi, insanımızın irâdesini olumsuz yönde etkileyebilecek eşantiyon, hediye dağıtma 
olayına da bu maddeyle son verilmek istenmektedir; bunu da, yine, olumlu bir gelişme olarak gö
rüyoruz. 

Burada, herhangi bir siyasî parti ya da adayın lehinde veya aleyhinde propaganda yapma ya
sağı da getirilmiş olmaktadır; bu da, olumlu bir hükümdür. Yalnızca, adayların tanıtımına ilişkin 
broşür ve el ilanlarının dağıtılabilmesine imkân sağlanmaktadır. 

Sonuç itibariyle, bu madde, her yönüyle olumludur; buna, Grup olarak olumlu baktığımızı arz 
ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elçi. 
Gruplar adına başka konuşma talebi?.. Yok. 
Sayın Esat Bütün?.. Yok. 
Sayın İbrahim Kumaş, buyurun. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette, birtakım yanlış

ları düzeltmek, insanlarımıza doğru istikamet vermek, yanlış yapanları cezalandırmak için kanun
lar çıkarılır; fakat, kanunların çıkması yetmez; önemli olan, siyasette ahlakın olmasıdır, dürüstlü
ğün olmasıdır. 

Seçimleri hep seyrettik, tamam; yeni kanun teklifinde de, hediye dağıtımını yasakladık. Hedi
ye dediğimiz, aslında -adını yumuşatmışlar- rüşvettir; yani, insanlar, Uç yıl, beş yıl hiç kimsenin ha
lini hatırını sormaz, ihtiyacını sormaz, seçim zamanı hediye dağıtır; bunun da adını, maddeye, doğ
ru koyalım. > 

Değerli arkadaşlar, bu, hediye değildir, rüşvettir açıkça. Neden bu hediyeyi dağıtıyorsunuz; oy 
talep ediyorsunuz karşılığında; bir şey veriyorsunuz, karşılığında oy istiyorsunuz. Geçmişte, çok 
enteresan şeyler oldu; bu, bugün de geliştiriliyor, daha gelişmiş hediye şekilleri var. Geçmişte, ten
cereyi verip, kapağını vermiyorlardı; şimdi, öyle duyduk ki, mark veriliyormuş, mark!.. Markı par
çalıyor, yarısını veriyor "yarısı bende; şu kadar oy çıkarsa, yarısını da veririm..." Altın dağıtıyor; 
çeyrek altınlar dağıtılıyor, paralar dağıtılıyor. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Kim?., kim?.. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Vallahi, kimin yaptığını tespit edemiyorum ki, hepsi de ya

pıyor; maalesef, üzülerek ifade edeyim, çoğu da yapıyor; ama, bunu alan vatandaş "aldım" der mi!.. 
Veren de "verdim" demiyor. Hatta, ben, bir partinin yönetim kuruluna seçilmiş bir arkadaşa dedim 
ki "değerli arkadaşım, hediye dağıtıyorsunuz. Bunun adı rüşvet ya, siz buna hediye diyorsunuz!.. 
Peki, bu meşru mudur? Yani, böyle bir şeyi yapmak meşru mudur? Bu, Makyavelizmdir; yani, bir 
hedefe ulaşabilmek için her türlü yolu kullanmak, denemek, Makyavelizmdir; yanlıştır, sakattır; ne 
ahlaka ne hukuka ne dine ne imana sığar." 

Ben, size, yakın bir tarihten örnek vereyim: 27 Mart belediye seçimlerinden sonra Tokat'ın bir 
beldesine gittim. Vatandaşlar bana dediler ki "40 tane geçersiz oy çıktı" Peki, bu 40 oy nasıl geçer
siz çıktı; vatandaşlar 3 partiye de oy kullanmışlar. Tabjî, hediye veriyorlar; hediyeyi verirken, va
tandaşa yemin ettiriyorlar; vatandaş da "vallahi de billahi de senin partine oy vereceğim" diye 
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yemin ediyor. Vatandaş, 3 partiden de hediyesini alıyor, 3'üne de mühür basıyor ve yemini yerine 
geliyor. Ben, bunu, seçilmiş sayın belediye başkanımıza "sayın başkan, halkımız böyle şeyler söy
lüyor; ama, acaba bunun doğruluk derecesi nedir? Böyle geçersiz oy çıktı mı?..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - "...Size de sormak istiyorum; siz seçilmiş kişisiniz" diye sor
duğumda, sayın başkan dedi ki: "Ben daha önce -daha önce de belediye başkanıymış- mart ayında, 
vatandaşlara iaşe yardımında bulunuyordum, odun ihtiyaçlarına, gıda ihtiyaçlarına yardımcı olu
yordum. Bu seçimlerde de aday olduğum için, belediye imkânlarından verme durumum olmadı. 
500 milyon ayırdım; bu 500 milyonun 300 milyonuyla hediye paketi yaptırdım, bunları dağıttım." 
Belediye Başkanımız itiraf ediyor; yani, bu hediye paketinin parasını, seçim zamanı, cebinden ve
riyor; 500 milyon ayırıyor, 300 milyonuna hediye paketi yaptırıyor! Bunu, çoğu partilerimiz -üzü
lerek ifade edeyim- maal esef yapıyor; yani, bu kanunlara yazmak bir şey değiştirmiyor ki! Siya
sette ahlakı geliştirmeliyiz, ahlaklı olmalıyız, dürüst olmalıyız; ama, tabiî, ben, böyle adaletsiz, 
böyle haksız kanun yapanlardan, onaylayanlardan da, fazla dürüstlük bekieyemiyorum! 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın hatibin sözleri ağır oldu Sayın Başkan; ölçüyü kaçırdı. 
BAŞKAN - Herhalde kötü bir maksatla söylemedi efendim. 
Sayın Ayhan, buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) -, Muhterem Başkan, muhterem üyeler; müzakeresi devam eden 

886 sıra sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasî Parti
ler Kanunu ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 5 
inci maddesinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Bu madde, seçimlerde tanıtma faaliyetlerini, kamuoyu yoklamalarını ve hediye dağıtımını ya
saklayan bir maddedir. İsabetle getirilmiş bir hükümdür; ancak, burada bazı eksikler görüyoruz. 

Seçim zamanları, maalesef, siyasî iktidarlar, iktidarda bulunan partiler, kamu bankalarının ve 
özellikle Ziraat Bankasının kasalarını açmakta, hatta, tatil günlerinde, cumartesi, pazar günlerinde 
dahi, belirli yerlere karargâh kurarak, kredi dağıtmaktadırlar. Bunu önleyici hüküm getirmek gere
kirdi. Hiç olmazsa, seçim takviminin başladığı dönemde, bu şekilde, kamu kaynaklarının partizan
ca kullanılmasını engelleyen hüküm getirmek gerekirdi ve yine, biz, geçenlerde, bir mahallî arase
çimde, bir ilçenin il yapılması rüşvetinin verildiğini gördük. Seçimden bir gün önce kararname ha
zırlandı, havaalanında beklendi, seçim çevresinde kampanya yürütüldü, seçim kazanıldı; hayırlı ol
sun; ama, bunlar, seçimlere hile karıştırmaktır. Hukukun oturduğu bir ülkede, bu tip faaliyetlerle, 
hileyle alınan seçimler derhal iptal edilir; ama, maalesef, bizdeki Anayasa ve kanunlar, halka kar
şı, topluma karşı hileyi önleyici ve idarenin adaletli ve dürüst bir şekilde çalışmasını sağlayıcı de
netim unsurlarından mahrum olduğu içiri, bunlar, Türkiye'de yapılmaktadır. t 

Şimdi, İktidar, önümüzdeki seçimde de, bunu, çok çok kullanacaktır. Temenni ederiz ki, bu 
İktidar güvenoyu alamasın ve Anayasaya göre, Cumhurbaşkanının görevlendireceği bir tarafsız hü
kümetle seçime gidelim. Zira, bugüne kadar, iktidar olan partilerin seçim sicilleri çok çok bozuk
tur. 

Burada söylemek istediğim bir iki husus da şudur: Seçim kanunları, anayasa gibi, bir milletin 
temel kanunlarındandır ve en mühim kanundur; millet iradesinin, milletin güveninin idareye yan
sıdığı ve idarenin denetlendiği en geniş platformdur; ama, maalesef,,Türkiye'de, siyasî ahlak otur
madığı için, her seçimde bir seçim kanunu çıkarıyoruz. 1980'den sonra, bu, âdet oldu; 198Û öncesi 
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bu kadar olmazdı; seçim kanunlarında değişiklik çok istisnaîdir. 1980'den sonra Anavatan İktidarı 
buna başladı, bu İktidar da aynı şekilde devam ediyor; her seçimde, bir seçim kanunu çıkarıyoruz. 
Bu, doğru değildir. Bu, vatandaşın seçime katılmasıyla ilgili iradesini tahdit etmek, iradesine bas
kı yapmaktır. 

Barajları ve diğer hususları, bir seçimde indireceksiniz, bir seçimde yükselteceksiniz; propo-
gandayı bir seçimde şöyle yapacak, bir seçimde böyle yapacaksınız; bunlar ne siyasî ahlaka ne de 
seçim kültürünün oturmasına, yardımcı olmaz, bilakis bunları ihlal eder. 

Aslında, kanunlar, ne kadar eskiyse, o kadar makbuldür. Niye; oturmuş olan kanunlar, yorum
larıyla, tatbikatıyla, vatandaşın anlaması ve ona göre davranmasıyla, vatandaş-topluıtı kültürünün 
bir parçasını teşkil ederler. Zaruret olmadıkça kanunlarda değişiklik yapmak, hiçbir zaman caiz de
ğildir; hele hele, seçim kanununda... Geçmişte ve bugün de olduğu gibi, bana neresi yarar, neresi 
yaramaz diye, orasını kes, burasını biç, kanunları devamlı değiştir; bunlar, doğru işler değildir. 

Bakın, daha önce Anavatan Partisi İktidarı zamanında getirilen kontenjan, tercih ve benzeri 
birtakım şeyleri şimdi kaldırıyoruz. Ben, isabetlidir-değildir meselesinin üzerinde durmaktan daha 
çok, seçim kanunlarıyla sık sık oynanmaması istikametinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Tamamlıyorum Muhterem Başkan. 
BAŞKAN-Buyurun efendim. 
CEV AT AYHAN (Devamla) - ...tavsiyelerimi, görüşlerimi arz etmek için söz almış bulunu

yorum. 
Aslında, burada, bir eksiklik de şudur... Tabiî, memnuniyetle kaydetmek lazım ki, Hükümet, 

kendi iç şartlarından, İktidar ortakları, kendi iç şartlarından kaynaklanan birtakım baskılarla -bura
da o tartışmaya girmek istemiyorum- kendilerini acele seçime gitmeye mecbur hissetmişlerdir. 
Biz, buna memnun olduk. Biz, eskiden beri, erken seçim istiyorduk; ancak, bunun zamanı, herhal
de aralık ayı değildi; biz, aralık ayında da seçime gitmesine karşı değiliz, aralık ayına da hazırız; 
ama, bunun zamanı, içerisinde bulunduğumuz bu ekim ayı idi. İktidar, kaçtı, kaçtı, birtakım şartla
ra mecbur kaldı ve şimdi can havliyle seçime gidiyor; hayırlı olsun! 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, burada bir eksiklik de şudur: Bir seçim kanunu, rahat za
manda, tartışılarak, eksiğiyle ve hatasıyla müzakere edilerek olgunlaştırılır ve yapılır. Şimdi biz, 
alelacele, hemen aralık ayında seçime gitmek için, zarurî olan birtakım değişiklikleri de yapmak 
gerektiği için, bu seçimle ilgili kanun teklifini müzakere ediyoruz. Öyle görünüyor ki, önümüzde
ki dönemde, seçim kanunları üzerinde, yine, uzun uzun tartışılacak ve değişiklik ihtiyaçları ortaya 
çıkacaktır. İnşallah -bu son olsun demiyorum ama- bu seçimden sonra gelecek olan iktidar, ciddî 
ve kalıcı bir seçim kanunu getirsin ve yerleştirsin. 

Hepinizi hürmetle selamlar, seçimin hayırlı olmasını dilerim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Maddeyle'ilgili önergeler vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 5 inci maddesinin "oy verme gününden önceki yedi gün

den itibaren" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı 

Adana İçel . Hatay 
Bestami Teke Süleyman Ayhan 

Hatay Çanakkale 
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Gerekçe... > 

BAŞKAN - Sayın Kınalı, sorma ihtiyacını duyuyorum, önergenizi geri alıyor musunuz? 
ABDULLAH KINALI (Hatay) - Almama gerek var mı ki?.. 

BAŞKAN - Hayır; soruyorum; bundan önceki iki maddede önergelerinizi geri aldınız da, sor
ma ihtiyacı duydum. 

ABDULLAH KINALI (Hatay)-Başka önerge var mı? 
BAŞKAN - Başka önerge yok. 

Alıyorsanız, geri vereceğim önergelerinizi. ^ 
ABDULLAH KINALI (Hatay) - Alıyorum. 

. BAŞKAN - Alıyorsunuz; önergeler geri verilmiştir. ' 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş-
t i r . . • • • 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. - 298 sayılı Kanuna 85 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 85/A mad
desi eklenmiştir. 

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde kurulan sandıklarda uygulanacak esaslar. 

Madde 85/A. - Geza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde kurulan sandıklarda uygulanacak 
esaslar bu Kanunun 81, 82, 83 84 ve 85 inci maddeleri hükümleriyle bağlı kalınmaksızın Yüksek 
Seçim Kurulunca belirlenir. 

BAŞKAN - Maddeyle ilgili, gruplar adına söz talebi?.. Yok. < 
Şahsı adına, Sayın Esat Bütün?.. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Vazgeçtiniz... 

Şahsı adına, Sayın İbrahim Kumaş, buyurun. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu maddede, tutukevle
rine konulacak sandıklarda uygulanacak esaslar belirtiliyor. 

Bu ülkede, bir zamanlar, sandıklar kaçırılıyordu; oylar değiştiriliyor, seçim hileleri öyle yapı
lıyordu. Şimdi, devir değişti. Şimdi, sandıklar kaçırılmıyor; ama -demek ki, bu da çağın gereği (!)-
birtakım oylar, kaçırılarak iptal ediliyor; birtakım oyları, kaçırmadan, çıkarmış oldukları adaletsiz, 
haksız seçim kanunuyla, yok sayıyorlar, ortadan kaldırıyorlar!.. Bundan önce, geçmişte, seçim hi
leleri yapanların, sandık kaçıranların, seçim kanunlarını kendilerine göre yapanların akıbetini bir
likte seyrettik. Seçim kanununu öyle değiştirdiler ki; bunda da, sağ olsunlar, ANAPlı arkadaşları
mız şampiyonluğu elde ettiler; 1983'ten 1991'e kadar, seçim kanununu 18 defa değiştirdiler; bu se
çim bölgesi olmadı, bunu buraya koyalım, burası olmadı, bunu buraya koyalım hesapları yaptılar. 

Anayasa Komisyonunda, değerli bir arkadaşımız, Sayın Kaya Erdem, Cumhurbaşkanımız Sa
yın Süleyman Demirel'in, seçimlerde şöyle söylediğini ifade etti: "Aziz vatandaşlar, bu adaletsiz, 
bu haksız seçim kanunuyla seçime gidilmez; bize oyu verin, bizi iktidar edin, altı ay sonra bu ada
letsiz, haksız seçim kanununu değiştireceğiz." Evet, ben de duydum; bunu Sayın Kaya Erdem de 
Anayasa Komisyonunda ifade etti. 

Ne garip bir iştir ki, bu koltuk o kadar tatlı ki, demek ki, oraya geçenler, bir daha oradan ay
rılmamak için, hangi yapıştırıcıyla yapışıyorlar oraya, anlamıyorum, mana da vermiyorum... 
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BAŞKAN - Sayın Kumaş, sözünüzü kesmek gibi bir kastım yok; ama, konuşmanızın bu mad

deyle ilgisini doğrusu çıkaramadım, cahilliğime verin. Lütfen, sadede gelin, maddeyle ilgili konu
şun. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, affedersiniz, tutukevleri ndeki seçim sandık
larının kontrolünü sağlıyoruz da, birtakım partilere verilen oyların emniyetini niye sağlamıyoruz? 

BAŞKAN - Efendim, o maddeyle ilgili konuşursunuz; şimdi bu maddeyle ilgili konuşun. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Bu madde, o madde işte; tutukevleri... 

BAŞKAN - Efendim, İçtüzüğü uyguluyorum; İçtüzüğe göre, sizi uyarıyorum. Lütfen, istirham 
ediyorum... 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Peki, söyleyeceğimi söyledim; herhalde mesele anlaşılmış
tır- • • • '" 

Saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Ben anlamadım; ama, anlayanlar anlamıştır inşallah. 

Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Cevat Ayhan?.. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Vazgeçtim. 

BAŞKAN - Vazgeçtiniz. 

Madde üzerinde önergeler vardır; okutuyorum: 

, , Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 6 ncı maddesinin "Madde 85/A.- Ceza infaz kurumların
da ve tutukevlerinde kurulan sandıklarda bu Kanunun 81, 82, 83, 84 ve 85 inci maddelerinde dü
zenlenen esaslar uygulanır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Kınalı Ali Su Turgut Tekin 
Hatay İçel , Adana 

Bestami Teke Süleyman Ayhan 
Hatay Çanakkale 

Gerekçe: Ceza infaz kurumlarıyla tutukevlerinde de kanundaki genel esasların uygulanması
nın uygun olacağı düşünülmektedir. 

BAŞKAN - Sayın Kınalı, diğer önergeler de sizin... Başka önerge de yok. ' 

ABDULLAH KINALI (Hatay) - Sayın Başkanım, geri çekiyoruz. 

BAŞKAN - Geri çekiyorsunuz... 

Önergeler geri verilmiştir. 

6 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 7. - 298 sayılı Kanunun 125 inci maddesine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklen
miştir. 

Ülke seçim çevresi milletvekilliği adaylıklarına itirazlar doğrudan Yüksek Seçim Kuruluna 
yapılır ve bu konuda Yüksek Seçim Kurulunca verilecek kararlar kesindir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
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Sayın Esat Bütün?.. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Vazgeçtim. 

BAŞKAN - Vazgeçtiniz... 

Sayın Kumaş, buyurun efendim. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 7 nci maddede "ülke 

seçim çevresi milletvekilliği adaylıklarına itirazlar doğrudan Yüksek Seçim Kuruluna yapılır" de
niliyor. 

Biz de, bu, haksız, adaletsiz kanun teklifinin ve bunu savunanları, bu kanunu bu şekilde çıka
ranları Hak'ka ve halka şikâyet ediyoruz. Haktan ve adaletten asla şek ve şüphe etmiyoruz. Bir gün 
hak tecelli edecek; buna inanıyoruz. 

Saygılar sunarım. < 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci maddesinin "itirazlar Yüksek Seçim Kuruluna il se
çim kurulları aracılığı ile yapılır" şeklinde değiştirilmesini arz, ve teklif ederiz. 

Abdullah Kınalı Ali Su Turgut Tekin 
Hatay İçel Adana 

Bestami Teke Süleyman Ayhan 
Hatay Çanakkale 

Gerekçe: İtirazın doğrudan Yüksek Seçim Kuruluna yapılmasının uygulamada doğuracağı sı-
kıntılanönlemek amacıyla yukarıdaki değişiklik önerilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Kınalı, önergelerin hepsi size ait; başka önerge yok. Kararınız?.. 

ABDULLAH KINALI (Hatay) - Geri alıyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kınalı bu maddedeki önergelerini geri çekiyor. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 8. - 10.6.1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 3 üncü madde
si başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Milletvekili sayısı ve dağıtımı 
Madde 3. - Milletvekili sayısı 550'dir. Bunun 100'ü ülke seçim çevresi milletvekili olarak 

seçilir. Ülke seçim çevresinden seçilen milletvekilleri, her parti bakımından her il için birden fazla 
olmamak kaydıyla, partilerin yetkili kurulları kararıyla belirli iller ile ilişkilendirilir. 

BAŞKAN-Maddeyle ilgili gruplar adına söz talebi yok. 
Şahıslar adına; Ahmet Özdemir, Muharrem'Şemsek, İbrahim Kumaş, Cevat Ayhan, Hüsnü 

Doğan, Esat Bütün söz istemişlerdir. 

Sayın Özdemir, buyurun. , , 
AHMET ÖZDEMİR (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 886 sıra sayılı kanun tek

lifinin 8 inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 
Değerli milletvekilleri, bu maddeyle, daha önce 450 olan milletvekili sayısı 550'ye çıkarılıyor. 

Bu 550 milletvekilinin 100 tanesi Türkiye milletvekili olarak geçmektedir. Burada, yine, siyasî par
tiler, adaletli bir seçim yerine, bu 100 milletvekilini adaletli bir şekilde dağıtmak yerine, güçlü olanı 
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daha güçlü, zayıf olanı, Mecliste grubu bulunmayan siyasî partileri ise daha zayıf düşürme nokta
sından hareket etmektedirler. Halbuki, bugüne kadar, şu Mecliste grubu bulunan iktidar ve muha
lefet partilerinin hepsi, adaletli bir seçimden yana olduklarından bahsediyor ve yapılacak seçimle -
gölge düşürmeden- toplumun bütün kesimlerinin temsil edileceği bir noktaya getireceklerini ifade 
ediyorlardı. Ne yazık, bir hafta önce söylenen sözlerin bu kürsüde bir hafta sonra tersi uygulanır
ken, herkes, güçlü olduğu nispette sesini çıkarmıyor, güçsüzlerin ise, ne kadar bağırırsa da hükmü 
olmuyor. Dün burada bu sistemin adaletsizliğinden, böyle bir sistemle istikrarın gelmeyeceğinden 
bahsedenler bugün suskunluğu tercih ediyorlar. 

Böyle bir seçim sistemiyle adaleti getireceklerini sananlar, 25 Aralıkta, tekrar, bu ülkede ya
pılacak seçimi tartışmaya başlayacaklardır. Bu ise, ülkemizde yine beş yılın heba edileceğini, boşa 
gideceğini göstermektedir. 

Biz, Büyük Birlik Partisi olarak, başından beri, temsilde adaleti teşkil edecek şekilde, bütün fi
kir ve düşüncelerin, toplumun bütün katmanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edile
ceği bir sistemin getirilmesinden yana olduğumuzu ifade ettik, bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. 
Bu, seçimden kaçma demek değildir. Ülkenin önündeki kanunları, memleketimizin problemlerini 
aşabilecek, istikrara sebep olacak şartları oluşturduktan sonra yapılacak bir seçim, 24 Aralık'ta ya
pılacak seçime göre daha uygun olacaktır. 

Eskiyi tenkit edenler, bugün, bir yerde, yüzde 10 baraj koymak suretiyle, yüzde 25 baraj koy
mak suretiyle tenkit ettiklerini yapmakta; Nasrettin Hoca misali, bindikleri dalı kesmektedirler. 
1991 seçimlerinde veya 1983 seçimlerinde kazdıkları kuyuya düşenler, inşallah, 24 Aralık'ta yapı
lacak seçimde de -bugün iktidar olan DYP-SHP'liler- aynı kuyuya düşecekler; kendileri, iktidar ye
rine, muhalefette olacaklardır. Bunu, bu millet çok rahat görmekte ve bu işleri yakından takip et
mektedir. Halbuki, bırakınız barajları, bu millet her şeyi görsün, istediği gibi hareket etsin, hangi 
siyasî partiyi iktidara getirmek istiyorsa o siyasî partiyi iktidara getirsin. Konuşmaya, danışmaya, 
birlikte hareket etmeye alışmak mecburiyetindeyiz. 

Çağ atladığımızı ifade ediyoruz, Batıya hayran olduğumuzu ifade ediyoruz, gümrük birliğine 
gireceğimizi söylüyoruz; ama, gireceğimiz gümrük birliğine, Avrupa Birliğine üye ülkelerin hiçbi
rinde böyle bir dayatmaca seçim sistemi yoktur. Bundan örnek alarak, bundan ders alarak -yine za
man geçmemiştir- seçim sisteminin önündeki barajları kaldırmak suretiyle, 100 tane Türkiye mil
letvekilliğini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Tamamlayın efendim. 
AHMET ÖZDEMİR (Devamla)-Tamamlıyorum Sayın Başkan... 

...toplumun her kesiminin fikir ve düşüncelerini, burada temsil edecek şekilde, adaletli bir şe
kilde dağıtmaya zamanımız vardır; buna, bu Meclisin yetkisi vardır. 

Bu düşüncelerle, yanlışın neresinden dönülürse kârdır diyorum; hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdemir. 

Sayın Şemsek.buyurun. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte oldu
ğumuz maddede seçim sistemimize yeni bir terim girmektedir. Burada, seçilecek olan milletvekil
lerinin ülke genelinde seçileceği belirtilmekte; "ülke seçim çevresi" ve "ülke seçim çevresi millet
vekili" gibi tabirler zikredilmektedir ve seçimlerden sonra, bunların illerle irtibatlandırılacağı belir
tilmektedir. Bu konuda, bir düzenleme, bir düzeltme yapılırsa, faydalı ölür diye düşünüyorum. 
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Siyasî partilerin merkez organları, ülke seçim çevresinden çıkaracak oldukları milletvekilleri

ni, çeşitli illere, şu ilin milletvekilidir diye seçimden sonra tayin edecekler; yani, herhangi bir (A) 
ili daha önceden kimin kendi ilinden ülke milletvekili adayı olduğunu bilmeden seçilmiş bir mil
letvekili "bu milletvekili sizin milletvekiiinizdir" diye sonradan belirtilmiş olacak. Kanaatime gö
re, bu, doğru olmaz. Bunun yerine, seçimlerden önce aday listeleri verilirken, siyasî partiler, ülke 
seçim çevresinden aday gösterdikleri adayların seçilmeleri halinde hangi ille irtibatlandırılacakla-
nnı önceden belirterek listelerini verirlerse, daha faydalı olur ki, o seçim çevresindeki vatandaşla
rımız da seçilmeleri halinde hangi kişinin kendi seçim çevresinden milletvekili olacağını bilir diye 
düşünüyorum. 

•. • ' • . . ' . • . ( . ' • . 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN T-Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 

Maddeyle ilgili önergeler vardır; okutuyorum: . ' ; • ' • ' • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 8 inci maddesinin "Madde 3.- Milletvekili sayısı 550'dir, 

bunun 158'i ülke seçim çevresi milletvekili olarak ayrılır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Abdullah Kınalı Ali Su Turgut Tekin 
Hatay . İçel Adana 

Beştami Teke Süleyman Ayhan 
Hatay Çanakkale 

Gerekçe: Ülke seçim çevresi milletvekili sayısının il sayısı baz alınarak bunun iki katı olan 158 
olarak düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

BAŞKAN - Sayın önerge sahibi, başka önerge yok; diğer önergeler de size ait... 

ABDULLAH KINALI (Hatay)-Geri çekiyoruz. 

BAŞKAN - Peki, önergeler geri verilmiştir. 

8 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 

MADDE 9.•-'• 2839 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 4. - İllerin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde toplam milletvekili sayısından 
100 milletvekili çıkarıldıktan sonra kalan milletvekili sayısından her il'e önce bir milletvekili verilir. 

Son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu, geri kalan milletvekili sayısına bölün
mek suretiyle bir sayı elde edilir. İl nüfusunun bu sayıya bölünmesiyle her ilin ayrıca çıkaracağı 
milletvekili sayısı tespit olunur. 

Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı 450'yi bulmadığı takdirde, nüfusu milletvekili 
çıkarmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus bırakan illerin artik nüfusları büyüklüklerine 
göre sıraya konulur ve ilk hesapta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekillikleri bu sı
raya göre dağıtılır. , 

Son kalan milletvekilliğinin verilmesinde, iki veya daha fazla ilin eşit nüfus veya nüfus artığı 
göstermesi halinde, bunlar arasında ad çekilir. 

Yapılan tespit sonunda, çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller, bir seçim çevresi 
sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller 
üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim, çevreleri, numara sırasına göre adlandırılır. 
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Bu illerin seçim çevreleri belirlenirken; 
a) Seçim çevreleri, mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıka

racak şekilde oluşturulur. 
\ b) Mümkün olduğu ölçüde ilçelerin mülkî bütünlüğü dikkate alınır. 

c) Aynı seçim çevresinde yer alacak ilçelerin nüfus ve coğrafî yakınlıkları ile ulaşım imkânla
rı gözönünde bulundurulur. 

Bu illerin milletvekili sayısının seçim çevrelerine dağıtımında; seçim çevrelerinin çikaracak-
ları milletvekili sayısı, nüfusları bakımından illerin milletvekili sayısını tespit etmeye ilişkin esas
lara göre belirlenir." 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, saat 19.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum/ 
Kapanma Saati: 18.49 
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İKİNCİOTURUM 
Açılma Saati: 19.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 inci Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

VII. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

1. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar, Sakarya Mil
letvekili Nevzat Ercan ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Fuat 
Çay'ın; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasî Partiler Kanu
nu ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli'nin; 22.4.1983' Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu ile 
10.6.1983 Tarihli ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 32 Arkadaşının, Milletvekili Seçimi
nin Erken Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ile Hakkâri Millet
vekili Esat Canan'in; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 4 üncü Maddesinin 1 inci Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 7 Arkadaşı
nın, Siyasî Partiler Kanunu ile Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporları (211518, 211059, 2/1517, 2/1519,2/1520) 
(S. Sayısı: 886) (Devam) 

BAŞKAN - Birinci oturumun sonunda, görüşmekte olduğumuz, 886 sıra numaralı kanun tek
lifinin 9 uncu maddesini okutmuş, maddenin müzakerelerinde kalmıştık. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
9 uncu maddeyle ilgili, gruplar adına, Refah Partisi Grubunun söz istemi var. 
Sayın Mustafa Baş, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görü
şülmekte olan kanun teklifinin 9 uncu maddesiyle ilgili, Refah Partisi Grubu adına söz almış bu
lunmaktayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken, almakta olduğumuz bu 
seçim kararının, milletimize, ülkemize, vatanımıza, hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan temen
ni ediyorum. 

Bu maddede, 550 milletvekilinin nasıl dağıtılacağı yer almaktadır. Önce, 100 milletvekili, 
Türkiye milletvekili olarak ayrılacak; daha sonra, 79 ile birer milletvekili verilecek; 371 milletve
kili de, 1990 yılı nüfus sayımına göre illere dağıtılacak. 

1990 yılı nüfus sayımından sonra Türkiye'nin demografik yapısında büyük değişiklikler ol
muştur; nüfusta bir artış olmuştur; yine -başta terör nedeniyle olmak üzere- büyük bir göç hadise
si meydana gelmiştir. Bundan dolayı, büyük şehirler, diğer şehirlere nazaran, nüfus itibariyle yo
ğunluk kazanmıştır. Şimdi, 1990 nüfus sayımına göre milletvekillerini dağıttığımız takdirde, göç 
alan iller, büyük şehirler, Parlamentoda, yeterli temsil imkânını bulamayacaktır. Belki, büyük şe
hirlerde, 100-120 bin seçmen bir parlamenter seçme imkânı bulurken, küçük vilayetlerde 30-40 
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bin seçmenin oyuyla bir milletvekili seçilebilecektir. Bu da, gerçekte adalete aykırı olan bir husus
tur. 

Nitekim, 1990 yılında, İstanbul'un nüfusu 7 milyon 300 bin gözükmekteydi; 25.10.1995'te, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün Yüksek Seçim Kuruluna yazdığı bir yazıda, İstanbul'un nüfusu 8 
milyon 600 bin gözükmektedir. Bu iki rakam arasında bile, yaklaşık 5-6 milletvekili kaybı vardır. 
Kaldı ki, bugün İstanbul'un nüfusu, hepimizin bildiği gibi, 12 milyona yaklaşmış bulunmaktadır. 

Bu şekilde seçime girecek olursak, başta göç alan İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Adana, Antal
ya, İçel, Ankara gibi illerimiz, kendilerine düşen oranda milletvekiliyle Parlamentoda temsil edile
meyecektir. 

Bugün, bu seçim kanunu teklifini konuşurken önemli olan hususlardan bir tanesi, seçmen ya
zımı işlemidir. En son 1990'da nüfus sayımı yapılmıştı. Türkiye'de, teknolojik yönden, sayım ve 
seçmen yazım işlerini çok kısa bir zamanda, bir haftada bitirebilecek düzenlemelerin beş yıldan be
ri yapılması lazımdı; ama, maalesef Türkiye, ekonomide nasıl geri kalmışsa, teknolojik cihazları al
makla ilerleyememiş ve teknolojik imkânlar olmasına rağmen, bugün yeni bir sayımı yapamıyor ve 
güncelleştirme konusunda sıkıntı çekiyoruz. 

Şimdi, ne yapılabilir; bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için çok süratli bir sayım yapılabilir. 
Türkiye'deki nüfus sayımlarında her ferde 30-35 tane soru soruluyor. Kısa birkaç soruyla, bir gün
de, ön hazırlıkları yapılarak, bir sayım yapmak mümkündür. 

Eğer bu sayım mümkün gözükmüyorsa, seçmen kütükleri askıya çıkarılıp güncelleştirme ya
pıldıktan sonra, seçmen adetleri belli olduktan sonra, seçmen baz alınarak, buna göre nüfus tespiti 
yapılması ve milletvekillerinin illere göre bu şekilde dağıtılması daha adil bir dağılımı gerçekleşti
rebilir. 

Eğer bu da yapılamıyorsa, Devlet İstatistik Enstitüsünün 25.10.1995 tarihinde Yüksek Seçim 
Kuruluna yazmış olduğu resmî yazı baz alınarak, Türkiye'nin nüfusu bu yazı göz önüne alınarak 
düşünülüp, milletvekillerinin illere göre dağılımı bu şekilde yapılabilir. 

Bu üç teklifimizden, şayet bir tanesi Genel Kurul tarafından tasvip görürse, kabul edilirse, mil
letvekillerinin illere göre dağılımı adil olur ve daha adil bir seçimi, daha çok temsil adaletini sağ
lamış oluruz. Bu konuda, zannediyorum, partilerin önergeleri de vardır. Yüce Meclisin bu doğru 
kararı alacağını umuyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Seçimin hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan 
temenni ediyorum. (RP, DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baş. 
Gruplar adına başka söz talebi yok. 
Sayın Recep Kırış?.. Yok. 
Sayın Kumaş, konuşacak mısınız efendim?.. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kumaş. 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Seçimden sonra konuşamayacaksın!.. Konuş... 
Konuş... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Tek başına muhalefet yapıyorsun!.. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; böyle sık sık huzurunu

za geldiğim için, baştan, sizden özür dilerim; kusura bakmayın. 
BAŞKAN - En tabiî hakkınız efendim. 
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İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Hakkım da... Bazı arkadaşlarımız rahatsız oluyor herhalde 

"konuş, son konuşmandır" diyorlar. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Kumaş, sizi dinlemekten zevk alırız; konuşun. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, ben, burada, konuşmak için konuş

muyorum. Burada, dikkatimi çekiyor; gruplar anlaşmışlar; maalesef, hiçbiri de çıkıp haksızlığı di
le getiremiyorlar; onun için konuşamıyorlar. Sizin yerinize de konuşuyorum ben, merak etmeyin. 
(DYP sıralarından "Konuş" sesleri) Yani, kalben, vicdanen, siz de bunlara hak yeremiyorsunuz... 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - Genel Başkanın nerede, Genel Başkanın?!. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Genel Başkanım, 33 yıldır Türk Milletinin varlık davasını 
savunuyor. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!]) İki tane kabul oyu verdik biz burada; 
memleket için verdik partimiz için vermedik!.. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Onlar ne yaptı Sayın Kumaş?!. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)-Çok şey yaptı!.. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Ne yaptılar; onu da söyle!.. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Herkes seyrediyor, millet görüyor ve biliyor. Bir gün hak te
celli edecek, herkesin ne yaptığı ne yapmadığı belli olacak, akla kara belli olacak. 

Değerli milletvekilleri, bu madde, açıkça Anayasaya aykırı. Sene 1995, 1990 nüfus sayımına 
göre milletvekillerini paylaşacağız. Şimdi, hepimiz de biliyoruz ki, geçim ve rızk için, anarşiden 
dolayı, birçok ilden başka illere göç olmuştur; yani, büyük değişim meydana gelmiştir. İstanbul, 
Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Diyarbakır gibi illerimize büyük göçler meydana gelmiş
tir. Şimdi, siz, 1990 sayımına göre dağıtım yaptığınız zaman yanlış yapmış olacaksınız. Bir ile 2 
milletvekili düşüyorsa 3 milletvekili vereceksiniz -eskiye göre- veya İstanbul'a büyük bir nüfus 
gelmiş, orada birçok vatandaşımızın temsilcisi olamayacak; yani, adaletli bir dağılım değil. Yani, 
şimdi, ben, tabiî, bu seçimin hiçbir tarafını savunmuyorum. Hani sormuşlar deveye "boynun niye 
eğri" demişler "nerem doğru ki" demiş!.. Yani, bu kanunun neresi doğru ki... 

Sıkıştırmaya gelmiş... Konuşuyorum arkadaşlarla, diyorlar ki: "Şimdi, DYP bizi seçime icbar 
etti; biz, şimdi 'hayır' desek 'kaçtı' diyecekler; onun için diyemiyoruz da." Yani, her birisi birbiri
ne mahkûm olmuşlar. Evet, yani, şurada, yanlışı kabul etmek, yanlıştan dönmek en büyük fazilet
tir. Bu yanlıştır arkadaş, böyle bir seçim yapılamaz... İmza atmış da olabilir arkadaşlarımız; yanlış
tan dönmek en büyük fazilettir. 

Şimdi, bir defa, 100 tane de Türkiye milletvekili seçiyoruz. Yani, bu Mecliste, bundan sonra, 
Millet Meclisi ve Senato değil, milletvekilleri'arasında, Türkiye milletvekili ve çevre milletvekili 
diyeTiki milletvekilliği olacak. Ben, şimdiden Sayın Meclis Başkanımıza da öneriyorum, onların 
yerlerini de ayırırsa iyi olur. 

Şimdi, Sayın Mümtaz Soysal Hocam Anayasaya aykırı bulduğu için, bir zorlamayla, yukarı
daki maddeye "illerle ilişkilendirilir" şeklinde bir ibare koydular. Yani, böylece, Türkiye milletve
kili değil de, bu da bir ilin milletvekili sıfatını kazanmış olacak; partilerle irtibatlanacak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... Size süre veriyorum; devam edin; 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)-Şimdi, bu, bir defa yanlış. 

Hele, GHP'li arkadaşlar, demokratikleşmeden en çok bahseden arkadaşlar böyle bir şeyi nasıl 
kabul ediyorlar, bir anlam veremiyorum. Katılımcı demokrasi diyoruz, bütün vatandaşların irade-
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siyle seçilmiş milletvekili diyoruz; ama, peşinen yüzde 22 milletvekilini, sayın genel başkana tah
sis ediyoruz; sayın genel başkanım, siz bu 100 milletvekilini kullanın... (Gülüşmeler) Şu Meclisin 
belki yüzde 50'si, zaten genel başkanların iradesiyle belirlenmiş gelmiş. Şimdi, bunu daha da artı
rıyoruz, resmen tescil ediyoruz. Yani, bu, nasıl savunulabilir, bunu anlamıyorum!.. Yani, bu, ne de
mokrasiye uygun ne de böyle bir ayırım yapmak mümkün. Şimdi, halk seçecekse, halk seçsin... 

Bu 100 milletvekili de... Ben kontenjan milletvekili olarak geldim. Vatandaşlara öyle söylü
yordum, ben aşantiyon milletvekiliyim diyordum; evet, aşantiyon milletvekili... Fazla oy alana bir 
tane fazla verildi ya!.. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - "Aşantiyon" değil Hocam, eşantiyon!.. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)-Tamam!.. Teşekkür ederim, düzelttiniz... 

BAŞKAN - Sayın Kumaş... Sayın Kumaş, milletvekilliği müessesesini bu şekilde nitelendire-
mezsiniz. Lütfen düzeltiniz... 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Ben, milletvekili müessesesine, milletvekiline... 

BAŞKAN - Lütfen düzeltin efendim... Lütfen... 

, İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, düzeltiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Ben, milletvekillerini tenzih ederim; milletvekili müessese
sini, Meclisi şey yapmak için değil; bu çatı şerefli bir çatı... Bu çatıyla millî mücadele verilmiş, İs
tiklâl Harbi kazanılmış, bu ülke hür ve bağımsız kılınmış... Birinci Meclis, gerçekten demokratik 
Meclis, erkek Meclis!.. Keşke onların çizgisine gelebilsek!.. Daha sonra saptık tabiî... Keşke düzel
se... . 

BAŞKAN - Sözlerinizi toparlıyorsunuz, değil mi... 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Meclisi tenzih ederim, Meclisle ilgili yanlış bir şey söylemem mümkün değil; ama, burada ka
nun teklifini tenkit ediyorum, yani kanunun hazırlanışı hakka, adalete, hukuka aykırı, demokrasiye 
de aykırı; onu ifade ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Cevat Ayhan?.. Yok. 

Sayın Esat Bütün?.. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Konuşmayacağım. ı 

BAŞKAN - Konuşmalar tamamlanmıştır. 

Maddeyle ilgili olarak verilen 28 adet önergemiz vardır. 

Sayın Divan Kâtibinin, önergeleri oturarak okumasını oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergeleri, geliş sırasına göre okuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının "her ile önce 2 
milletvekili verilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin 

Adana 
Abdullah Kınalı 

Hatay 

26.10.1995 
Ali Su 

İçel 
Bestami Teke 

Hatay 
Süleyman Ayhan 

Çanakkale 

0 : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının "... tespitinde 
550 milletvekilliğinde 100 milletvekili" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ali Su 
Adana İçel 

Abdullah Kınalı Bestami Teke 
Hatay Hatay 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının "sayısında 100 
ülke seçim çevresi milletvekilliği çıkarıldıktan sonra" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

TurgutTekin Ali Su 
Adana İçel 

Abdullah Kınalı Bestami Teke 
Hatay Hatay 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının kaldırılarak de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
TurgutTekin Ali Su 

Adana İçel 
Abdullah Kınalı Bestami Teke 

Hatay Hatay 
Süleyman Ayhan 

Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının "son genel nü
fus sayımıyla belli olan Türkiye nüfusu 450 sayısına bölünmek suretiyle bir rakam elde edilir ve il 
nüfuslarının bu rakama bölünmesiyle her ilin çıkaracağı milletvekili sayısı tespit olunur" şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin 

Adana 
Abdullah Kınalı 

Hatay 

26 . 10.1995 
Ali Su 

İçel 

Bestami Teke 
Hatay 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

0 : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna "ancak 
hiçbir il 40'tan fazla milletvekili çıkaramaz" cümlesinin ilave edilerek değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Süleyman Ayhan 

/ Çanakkale 

Ali Su 
İçel 

Bestami Teke 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının "son genel nü

fus sayımı, son nüfus sayımı üzerinden altı yıldan uzun bir süre geçtiyse, Devlet İstatistik Enstitü
sü verileri de göz önüne alınarak belirlenen Türkiye nüfusu" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. ' 

Turgut Tekin 
Adana 

Abdullah Kınalı 

Hatay 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Ali Su 
İçel 

Bestami Teke 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının "çıkaracağı mil
letvekili sayısı hesaplanarak belirlenir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

. • • • Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Ali Su 
İçel 

Bestami Teke 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının "konularak ilk 

hesapta" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin Ali Su 

Adana İçel 

Abdullah Kınalı . Bestami Teke 

Hatay Hatay 

Süleyman Ayhan 

Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının "ve ilk hesap

ta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekilleri bu sıraya göre 4 veya daha az milletveki
li çıkaran illere dağıtılır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz 

Turgut Tekin Ali Su 
Adana İçel 

Abdullah Kınalı Bestami Teke 
Hatay Hatay 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 şıra sayılı1 teklifin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının "göre sıraya 

konularak dağıtım yapılır" şeklinde değiştirilmesini arz ve tekilf ederiz.. 
Turgut Tekin Ali Su 

Adana İçel 
Abdullah Kınalı Bestami Teke 

Hatay Hatay 
Süleyman Ayhan 

' . ; " . ' ' Çanakkale 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının "milletvekil
lerinin sayısı 450'yi bulmadığı hallerde" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ali Su 
Adana İçel 

Abdullah Kınalı Bestami Teke 
Hatay Hatay 

Süleyman Ayhan / 
Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının "arta kalan 

milletvekilliğinin dağıtımında" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin ' Ali Su 
Adana , İçel / 
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Abdullah Kınalı Bestami Teke 

Hatay Hatay 

Süleyman Ayhan 

Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının "halinde 
bunlardan daha az milletvekili çıkaran ile öncelik tanınır. Her iki il de eşit milletvekili çıkarıyor ise 
kura yöntemi uygulanır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Abdullah Kınalı 

Hatay . 
Süleyman Ayhan 

Çanakkale 

Ali Su 
İçel 

Bestami Teke 

Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının "arta kalan 
bir milletvekiliğinin verilmesinde" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Ali Su 
İçel 

Bestami Teke 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının "milletve

killiğinin verilmesinde" ifadesinden sonra gelen virgül işaretinin kaldırılarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Ali Su 
İçel 

Bestami Teke 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin'9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının "bu seçim çev

releri alfabe sırasına göre A, B, C bölgeleri şeklinde adlandırılır" - " 

Turgut Tekin Ali Su 
Adana İçel 
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Abdullah Kınalı • Bestami Teke « 

Hatay * Hatay 
Süleyman Ayhan 

Çanakkale 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının kaldı
rılarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Ali Su 
İçel 

Bestami Teke 
Hatay 

Süleyman Ayhan 

Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının "çıkaracağı 

milletvekili sayısı 20'den fazla olan iller, iki seçim çevresine ayrılır" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Ali Su 
İçel 

Bestami Teke 
Hatay 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "18" 
rakamının "14", "19" rakamının "15", "35" rakamının "25" ve "36" rakamının da "26" olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Abdullah Kınalı 

Hatay 

Ali Su 
İçel 

Bestami Teke 
Hatay 

Süleyman Ayhan 

Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının "a) Seçim çev
relerinin tespitinde, eşit veya birbirinden en fazla bir milletvekili fazla veya eksik milletvekili çı
karacak çevreler oluşturulur" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. , 

• Turgut Tekin Ali Su 
Adana İçel 

- 6 2 -
I 



T.B.M.M. B : 1 5 26 .10 .1995 0 : 2 
Abdullah Kınalı Bestami Teke 

Hatay Hatay 

Süleyman Ayhan 

Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının "a) Seçim çev

relerinin tespitinde, bölgelerin eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıkarması esas alınır" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Ali Su 
İçel 

Bestami Teke 
Hatay 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin9uncu maddesinin altıncı fıkrasının "a) Seçim çev-
relerinin üç eşit sayıda milletvekili çıkaracak şekilde tespiti esastır" şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. ' 

Turgut Tekin 
Adana 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

Ali Su 
İçel 

Bestami Teke 
Hatay 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının "seçim çevre
leri, mümkün olduğu şeklinde" çevreleri kelimesinden sonra gelen virgül işaretinin kaldırılarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Abdullah Kınalı 

Hatay 

Ali Su 
İçel 

Bestami Teke 

Hatay 

Süleyman Ayhan . 
Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasının "seçim 

çevreli illerde milletvekili sayısının seçim çevrelerine dağıtımında" şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ali Su 
Adana İçel 
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Abdullah Kınalı Bestami Teke 

Hatay Hatay 

•.. . •. \ Süleyman Ayhan 

Çanakkale 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasının "milletve

kili sayısının hesaplanmasında nüfuslar bakımından" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin AliSu> 

Adana içel 

Abdullah Kınalı Bestami Teke 

Hatay Hatay 
Süleyman Ayhan -

Çanakkale 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasının "bu üç ilin 
milletvekili sayısının" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin , Ali Su 
Adana v İçel 

Abdullah Kınalı Bestami Teke 
Hatay Hatay 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasının çıkarılarak 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 

Abdullah Kınalı 

Hatay 

Ali Su 
İçel 

Bestami Teke 
Hatay 

Süleyman Ayhan . 
Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
BAŞKAN - En aykırı önergeden başlayarak işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının "her ile önce 

iki milletvekili verilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.' 
Turgut Tekin 

A d a n a , • • ' . • ' 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Sayın Baş
kan, katılmıyoruz. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

. Önerge sahibi söz talebinde bulunmuyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Biraz geç kaldınız. 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
TURGUT TEKİN (Adana)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Tekin, bundan sonraki önergeler de size ait, geri mi çekmek istiyorsunuz; 

işaret buyurdunuz... 

TURGUT TEKİN (Adana) - Evet. 

BAŞKAN - Önergeler geri verilmiştir. 

Sayın Kumaş, oylamaya geçtikten sonra karar yetersayısının aranmasını istediniz, onun için, 
isteğinizi yürürlüğe koyamadım; başında söylerseniz, hiç aksatmadan yürürlüğe koyarım. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Karar yetersayısının aranmasını şimdi istiyorum. Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Şimdi istiyorsunuz; karar yetersayısı arayacağım efendim. 
9 uncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Maddeyi kabul edenler... 
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin) - Karar yetersayısı var efendim. 

BAŞKAN - Sizin demenizle var olmuyor, Kâtiplerin saymasıyla var oluyor. (DYP sıraların
dan "Var... Var..." sesleri) Var demek, için oturmak lazım. 

Kabul etmeyenler...Madde kabul edilmiştir; karar yetersayısı vardır. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. - 2839 sayılı Kanunun 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. . 
Kamu Görevlileri, Siyasî Parti Yöneticileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarının Adaylığı 

Madde 18. - Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurum
larındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu 
kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi ni
teliği taşımayan diğer kamu görevlileri, görev yaptıkları yerden aday olmak isteyen belediye baş
kanları ve subaylar ile astsubaylar, kendi bölgelerinden aday olmak isteyen siyasî partilerin il ve il
çe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyeleri, genel 
ve araseçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenile
me kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça 
adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, bu maddede imla kurallarına uygun olarak bazı harf düzenle
meleri yaptık. 
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Matlaptaki "Kamu Görevlileri" diye başlayan kısımdaki büyük "G" harfi küçük "g", devamın

da "Siyasî" kelimesindeki büyük "S" harfini küçük "s", devamında "Parti" kelimesindeki büyük 
"P" harfini küçük "p" ve yine devamındaki "Yöneticileri" kelimesindeki büyük "Y" harfini küçük 
"y" yaptık. , 

Aşağıda, ikinci satırda, yanlış yazılan "elamanları" kelimesini düzelttik. 
Aynı satırın devamındaki "Yükseöğretim" kelimesindeki "k" harfi eksikliğini tamamladık. 
Son olarak, maddenin altıncı satırındaki "meclisi üyeleri" kelimelerinden sonra gelmek üzere 

"ve" kelimesini koyduk... ' 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, bir noktayı dikkatinize arz etmek istiyorum. Bu

rada belediye başkanlarıyla ilgili bir tahdit var. "Belediye başkanları" kelimelerinden sonra "ve" 
kelimesiyle beraber "subaylar ile astsubaylar" kelimeleri ilave edilmiş. Yarın yanlış yorumlanma
sın diye arz etme gereğini duydum. 

BAŞKAN - Efendim, benim önümdeki nottan aynen okuyorum: "...İsteyen belediye başkan
ları ve subaylar ile astsubaylar..." Öyle mi? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Evet efendim. ' 
BAŞKAN - Böyle zaten. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - "Subaylar ile astsubaylar" ibaresinin, "belediye başkanları" iba

resinin önüne alınması gerekir; çünkü, belediye başkanları için istifa olayı var. 
BAŞKAN - Efendim, o, bir redaksiyon olayıdır/Komisyonun öyle bir talebi olursa, onu, Ko

misyondan alır, oylarınıza arz ederim. Benim, burada, başkan olarak yaptığım, imla kurallarına uy
gun düzeltmeleri Komisyona ihbar etmektir; onu söylüyorum. 

Mutabık mıyız Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ M. SEYFİ OKTAY (Ankara) - Mutabıkız 

efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyle ilgili olarak, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Fethullah Erbaş; buyurun. 
Sayın Ergüder, grup adına söz talebiniz mi var efendim? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Evet, lütfen. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Buyurun Sayın Erbaş. 
RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 10 

uncu maddeyle, 2839 sayılı Yasanın 18 inci maddesinde, aşağı yukarı, üç grup insan istifa etme zo-
runluluğuyla karşı karşıya bırakılmış. 

Bunlardan bir tanesi, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri. Bunlar, yeni icat olduğu için bir 
şey söyleyemeyeceğiz. 

İkincisi; belediye başkanları. 
Değerli arkadaşlar, 1580 sayılı Belediyeler Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasını iyi

ce tetkik ettiğiniz zaman şu ortaya çıkar: "Belediye meclisinde üye veya belediye başkanı iken, 
Cumhuriyet Senatosu üyeliğine, milletvekilliğine veya il genel meclisi üyeliğine seçilen kimse, se
çim sonucunun bildiriminden itibaren 15 gün içinde tercih hakkını kullanmazsa, belediye meclisi 
üyeliğinden veya belediye başkanlığından istifa etmiş sayılır." 1580 sayılı Belediyeler Kanunun 26 
ncı maddesi böyle diyor. 

V ' -66-
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Biz, şimdi, bu yasayla, belediye başkanlarının bu haklarını gasp ediyoruz. 
Değerli arkadaşlar, mahallî idareler, demokrasinin ilk merhaleleridir; okulu sayılır... 
BAŞKAN - Bir dakika müsaade eder misiniz, Sayın Bakan telefonla konuşmasını bitirsin!.. 
Bitmiş efendim, devam edin, buyurun. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Sayın Başkanım, sizi tebrik ederim... 

BAŞKAN - Aman efendim, istirham ederim; hizmet edeceğiz, bütün milletvekillerinin işleri
ni burada kolaylaştıracağız; telefonla konuşmayı da kolaylaştıracağız, hatibin konuşmasını da ko
laylaştıracağız, vazifemiz o. Onun için, hatibin konuşma süresinden biraz çaldım, ilave edeceğim 
efendim. 

Devam edin efendim, buyurun. 

FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, bu Parlamentoda bile yüzde 10 nispetinde, belediyelerden, 

il genel meclisi üyeliklerinden, belediye meclisi üyeliklerinden gelen milletvekili kardeşlerimiz 
var. Bunların hepsi, bu yasadan yararlanarak geldiler, başta da ben olmak üzere. Ben, Van Beledi
ye Başkanlığından istifa etmeden adaylığımı koymuştum ve istifa etmeden de, milletvekilliğini ka
zandıktan 15 gün sonra belediye başkanlığım düşmüştü. Şimdi, bu yasayı iptal mi ediyoruz?.. Ya
ni, 1580 sayılı Belediyeler Yasasının 26 ncı maddesini, bu seçim kanunuyla iptal mi ediyoruz?.. Bu 
konuda, Yüksek Seçim Kurulunun onlarca kararı da var. 

Şimdi, Yüksek Seçim Kurulunun kararları, Belediye Kanununun 26 ncı maddesi bu kadar 
açıkken, burada, belediye başkanıyla memuru, belediye başkanıyla Silahlı Kuvvetler mensubunu 
aynı kefeye koyarak, istifaya zorlamanın mantığını anlamak mümkün değildir. Bu konuda, aynı hu
sus, il genel meclisi üyeleri için de, belediye meclisi üyeleri için de mevzubahistir. 

Demokrasinin ilkokulu sayılan mahallî idarelerden geleceklerin önünü kesmeye, hiç kimsenin 
ve hele hele bu Meclisin hakkının olmaması lazımdır. (RP sıralarından alkışlar) Bu konuda öner
gemiz vardır; inşallah desteklersiniz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ergüder; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın üye

ler; Refahlı arkadaşımın itirazı ve gerekçeleri fevkalade doğru. Kendisi de eskiden belediye başka
nıydı. 

Şimdi, kanun koyucu, kendisini geniş bir bahçede, çiçeklerin bol bol (mebzul) bulunduğu bir 
yerde zannediyor; onları, bir bahçivan edasıyla koparıp koparıp topluyor. Tabiî, yetişmiş bahçeler
de, bu, güzel bir şey; ama, Türk siyasî tarihinde, bir belediye başkanının nasıl yetiştiğini o bahçı
vanlar bilmiyor. Belediye başkanları, fedakâr insanlar, mücadeleci insanlar ve demokratik yapının 
en mühim elemanlarıdır. Hemen iki tanesini söyleyeyim: Hayatına mal oldu, benim Adalar Bele
diye Başkanımın icraatı; dünyanın en büyük, pırlanta gibi belediye başkanıydı ve 8 tane kurşuna 
muhatap oldu; tasavvur edin... Yetişmiş, yüksek tahsili olan bir insan, kanunsuz yapılan damı yık
tırdı diye öldürüldü. Bir de halkla karşı karşıya olduğu için, her dakika başı dertte... Siz değerli par
lamenterler gibi, böyle büyük salonlarda, polis kordonunda korunmuyorlar. 

Belediye başkanlarının yetişmesi bu kadar zorken, efendim, gönlünden milletvekili olmayı ge
çiriyor; vâzıı kanun, eski tabirle, siz, kanun koyucular "istifa et" diyorsunuz. Nasıl İstifa etsin 
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adam; mevzuatı gibi, geri dönme hakkı yok; seçimle geldiği için geri dönemez; şöhretli de bir be
lediye başkanı... Arz edebildim mi... Şöhretli bir belediye başkanı, karar vermiş milletvekili olma
ya, bu kanun çıkar çıkmaz, seçim takvimi başlıyor, hemen istifa edecek. Nereden garanti?.. Nere
den garantiplup da Parlamentoya gelecek?.. Seçilemediği zaman, hele hele bizdeki merkezî sistem 
kuvveti sebebiyle, yani, liderler kuvveti sebebiyle -demokrasimizin hemen hemen yapısı bu- mer
kez ve liderler gücü sebebiyle -çok fazla kurumlaşamadık biz daha- bu bey, hele hele, şöhretli bir 
belediye başkanıysav sokakta kalacak. Kanun koyucu, bunda ne gibi bir mahzur görüyor merak edi
yorum. Kendisi x vilayetinde belediye başkanıyken aday oldu da, efendim, greyder şoförlerini ta
nıyor; şunları yapın, bunları yapın mi diyecek yani... Alakası yok... 

O halde, belediye başkanlarına, il genel meclisi üyelerine -bunlar zorlukla elde edilen makam
lar- bu rahatlığı tanımak mecburiyetindeyiz. Kaldı ki, 1580 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi doğru, 
yaşıyor, atıf da yapmamış burada. Sayın Başkan, sakın beni muahaze etmeyin, 19 uncu Dönemde, 
taknin -Rahmetli Ebulûlâ Mardin'de okuyan bir talebeydim- kanun yapma gücü ve sanatı biraz par
lak değil. 

Enteresandır; biraz evvel, 9 uncu maddeyle, İstanbul'dan -İstanbullulara hitap ediyorum- 18 
milletvekilini bu teklif öldürdü. 1990 yılı nüfusuna göre istatistiğini yaptı. Aslında ne yapması la
zımdı; Devlet İstatistik Enstitüsünün 1995 yılını hedeflemesi lazımdı. Biliyor musunuz, İstanbul'un 
resmî nüfusu 8,5 milyon, gayri resmî nüfusu 10,5 milyon... Yani, Refah Partisi, Doğru Yol Partisi, 
Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer değerli partiler, İstanbul'dan, 15 milletvekili kaybettiler; İstanbul 
milletvekili olduğum için söylemiyorum. Hangi esası aldılar; 1990 yılı nüfusunu baz aldılar. Hal
buki, İstanbul'da, 12,5 milyon nüfus var. Bakın, kanun koyucunun hatalarını görüyor musunuz; ne 
kadar fazlalaşıyor... 

Şimdi, burada, benim belediye başkanımı niye istifa ettiriyorsun, nedir yani, ne olacak... Adam 
niye istifa etsin..; Sonra, bir daha geriye dönemez.,Assubây döner, yüzbaşı döner, Hazine memuru 
döner; fakat, bu adam dönemez. Bu nedenle, bendenize ters geldi; bu madde, beni okşamadı, hu
kukî zevkimi de tatmin etmedi. Bu bakımdan, lütfen, bunu ele alın. Önergelerle kanalları doldur
muşsunuz; bir tane kompartımanı açın da, içeriye güzel bir önerge verelim, bu meseleyi hallede-

' • İ İm. . ' • , ''..; 

Saygılarımla efendim. . 
BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Gruplar adına başka konuşma talebi?.. Yok. 
Sayın Esat Bütün?.. , ' 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Vazgeçtim Sayın Başkan. " 
BAŞKAN - Sayın Şemsek?;. Yok. 
Buyurun Sayın Kumaş. . 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 10 uncu maddede, benim 

de üzerinde duracağım bir konu var. Bu maddede "...isteyen siyasî partilerin il ve ilçe yönetim ku
rulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri..." deniliyor ve bunların 
istifa etmesi isteniliyor. Şu an mevcut olan kanunda bunlar kaldırıldı. Bu koyduğumuz madde, da
ha önceki kanunda da vardı; yani, bir partinin il başkanınının, ilçe başkanının aday olabilmesi için, 
istifa etmesi gerekiyordu; ama, görüldü ki, bu yanlış; bu yanlışı, Meclis, partiler, müşterek bir ka
rarla düzeltmişler; şimdi, aynı yanlışı tekrar getiriyoruz. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) -Anatavatan Partisi demiyorsun böyle deyince... 
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İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - Anavatan Partisi getirmiş; kim getirirse getirsin, yanlışı dü-

'zeltene teşekkür ederiz; önemli olan, yanlışın düzelmcsidir. 

Üzülerek ifade edeyim ki, maalesef, kanunlar yapılırken, üzerinde iyi çalışılmıyor. Sürekli de
ğiştirilen kanunlar, kanunlara karşı vatandaşın saygısını azaltıyor. Öyle kanunlar yapalım ki, bu ka
nunlar, uygulanabilir, tatbik edilebilir, herkesin saygı duyduğu, uyduğu kanunlar olsun. Alelacele 
bir kanun çıkardığımızda bunun zararı hepimize oluyor. 

Sayın Ergüder de burada ifade ettiler, kanun yapıcı, üzerinde tam bir çalışma yapmadan böy
le bir maddeyi getirmiştir. Bu kanun teklifi Komisyonda görüşülürken izledim, hakikaten büyük sı
kıntıyla yaptılar. Mesela, Anayasada değişiklik yaptık ve yurtdışındaki işçilere oy kullanma hakkı 
verdik. Şimdi bunu yerine getiremiyoruz; yerine getiremediğimiz için, Anayasa Mahkemesine gi
dildiği takdirde bu kanun iptal edilecek. Neden; çünkü, vermiş olduğunuz hakkı yerine getiremedi-
niz, anayasal şartları yerine getiremediniz. Komisyondaki arkadaşlar, nasıl yapalım diye fikir yü
rütüyorlar, formül arıyorlar ve "bu işi konsolosluk kanalıyla yapalım; fakat, bunun adına seçim de
meyelim; çünkü, o ülkeler seçimi kabul etmiyorlar. Bir muamele kabul edelim; yani, Türkiye Cum
huriyeti Devleti, oradaki Türk vatandaşlarının bir işlemini yapıyor şeklinde kabul edelim ve oyu da 
o şekilde alalım" diyorlar. O zaman, anlaşılıyor ki, bu Anayasa değişikliğini yaparken, bunu, nasıl 
yapacağımızı, nasıl gerçekleştireceğimizi hiç düşünmemişiz. Belki gerçekleşmesi mümkün; ama, 
şu iki aylık süre içerisinde bunu gerçekleştirmek mümkün değil. 

Almanya Başkonsolosunun bir gazetede demecini okudum "Dört beş aylık süre içerisinde biz • 
bunu gerçekleştiririz" diyor; ama, iki ayda gerçekleştirme imkânı yok. 

O zaman yapacağınız şey şudur: Bu kanun teklifini burada durdurun, bu Anayasa maddesini 
yeniden tadil edin, yurt dışındaki işçilere verdiğiniz hakkı Anayasadan çıkarın, ondan sonra seçi
me gidin. Yoksa, bu seçim yasası iptal olur. " . ' • • ' " 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Ayhan?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 
Sayın Dökülmez, buyurun. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşül

mekte olan kanun teklifinin 10 uncu maddesi hakkında kişisel söz almış bulunuyorum. Konuşma
ma başlamadan önce hepinizi hürmetle selamlarım. 

Öncelikle kanun teklifini hazırlayan, konuyla ilgilenen teknik arkadaşların dikkatle dinleme
lerinde yarar olduğu kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, maddenin beşinci satırında "...genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay ön
ce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde... " deniliyor. Literatürde ve prosedürde bu şekil
de bir şey olmaz. Tekrar ediyorum; "...genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin 
yenilenmesine karar verilmesi halinde..." deniliyor. Tahminime göre, "...genel ve ara seçimlerin 
başlangıcından bir ay önce" ifadesinden sonra, bir virgül olması lazım. Küçük bir virgül üzerinde 

--niye bu kadar duruyorsunuz derseniz; sorduğumuz bazı uzman arkadaşlar, bu seçimlerin, bir yeni-
. lcme seçimi olduğunu söylüyorlar. Bu seçimi, bir yenileme seçimi olarak kabul edecek olursak, bu

rada virgüle lüzum yok; ama, prosedürde böyle bir şey yok. Genel ve ara seçimlerin başlangıcın- . 
dan bir ay önce seçimin yenilenmesi diye bir şey olmaz. Yok, normal bir genel seçim olarak ka
bul ediyorsak, burada bir virgül olması gerekir ki, istifası şart koşulan kişilerin, aday adaylarının, 
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genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce istifası öngörülüyor; seçimin yenilenmesine ka
rar verilmesi halinde ise, istifa için bir haftalık bir süre Öngörülüyor. Bu hususun açıklığa kavuş
masında yarar var. Komisyon, bu konuda görüşünü mutlaka belirtmeli ki, yarın bir gün uygulayı
cılar bu açıdan tereddüte düşmesin. ' . 

Daha önceki zamanlarda da gördüm; kanun tekniği açısından, birkısım mahzurlarla birlikte çı
kan kanunlar, uygulayıcıları zaman zaman çok güç durumda bırakırlar. Yarın bir gün, kanun çık
tıktan sonra, birçok kişi, Yüksek Seçim Kuruluna başvurmak zorunda kalacak ve kamu kurumun
dan istifa için bir haftalık süre mi var; yoksa, bir aylık süre mi var diye tereddüte düşecekler; onun 
için, ben, bunun açıklanmasında yarar görüyorum. 

İkinci bir husus: Benden önceki konuşmacı arkadaşların birkısmı izah ettiler; belediye başkan
ları için, istifa zorunlu olmasın diye bir önerge de verdim "belediye başkanı" kelimelerinin bu me
tinden çıkarılması konusunda. Ancak, önerge sayısı tamamlanmış olabilir, belki, söz hakkım olmaz 
diye tekrar ediyorum: Belediye başkanları için bu bir kazanılmış haktır, başarılı belediye başkanla
rının da aday olmasında çok büyük yararlar vardır. Yarın bir gün, bir belediye başkanı, kazanma
dığı takdirde seçimi, birkaç ay geçmeden, kurulacak yeni hükümet ve parlamentoda sağlıklı bir ça
lışma ortamı ortaya çıkmadan, yeni bir seçime gidilecek, vatandaş perişan olacak, devlet ve kamu
oyu bununla meşgul olacak. 

Kanunları hazırlarken, kafamızın çevresindeki bir karışlık alan içinde düşünürsek, sadece için
de bulunduğumuz anı düşünürsek, daima hata yaparız. Bu açıdan -biraz sonra sıra gelir yahut da 
gelmez bilmiyorum- bu konuda verilmiş olan önergelerin desteklenmesinde yarar görüyorum. 

Hepinizi hürmetle saygıyla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dökülmez. 

Madde üzerinde yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. 

Önergeleri okuyunuz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının "bu
lunmadıkça aday olamazlar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ali Su 
Adana İçel 

Abdullah Kınalı Bestami Teke 

Hatay Hatay 

Süleyman Ayhan 

Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı teklifin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının "yenileme ka
rarının ilanından başlayarak beş gün içinde" şeklinde, değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının "be
lediye başkanları ile subay ve assubaylar" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Efendim, aynı mahiyette iki önerge var; ikisini birleştirip, tek önerge olarak tak
dim edeceğim; ama, ayrı ayrı okutmak zorundayım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "görev yap
tıkları yerden aday olmak isteyen belediye başkanları" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler Eyüp Aşık Oltan Sungurlu 

Konya Trabzon Gümüşhane 

Süleyman Hatinoğlu Faruk Saydam 

Artvin . ' . - . , Manisa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin çerçeve 10 uncu maddesiyle değiştirilen 18 
inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Yalçın Öğütcan Gürol Soylu Hayri Doğan 

Adana İstanbul Antalya 
Coşkun Gökalp Abdurrahman Ünlü Haydar Oymak 

Kırşehir Kırıkkale Amasya 
Mehmet Sevigen Veli Andaç Durak 

İstanbul Adana 
BAŞKAN - Sayın Ahmet Arıkan ve Sayın Ahmet Dökülmez'in de aynı mahiyette bir müra

caatları var, iki imzalı olduğu için önerge olarak işleme alamadım; zabıtlara geçiriyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "görev yap
tıkları yerden aday olmak isteyen belediye başkanları" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon... 

FUAT ÇAY (Hatay) - Bizim verdiğimiz önergeyle aynı mahiyette değil. 
BAŞKAN - Efendim... İki önerge aynı efendim, biraz önce okuttum. 
FUAT ÇAY (Hatay) - Aynı mahiyette değildir. 
BAŞKAN - Niçin efendim?.. Okuyalım tekrar... Müsaade buyurun... 
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GÜROL SOYLU (İstanbul) - Hayır, aynı mahiyette değil. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Müsaade buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin çerçeve İO uncu maddesiyle değiştirilen 18 

inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz Ve teklif ederiz. 

Madde 10.-2839 sayılı Kanunun 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Kamu görevlileri, siyasî parti yöneticileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının adaylığı 

Madde 18.- Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organlarının mensupları, yükseköğretim ku
rumlarındaki öğrenim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, 
kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından iş
çi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile 
astsubaylar, aday olmak isteyen siyasî partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile be
lediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce 
seçimin yenilenmesine karar yerilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün 
içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterile
mezler. 

FUAT ÇAY (Hatay)-Ayrıdır efendim. 
BAŞKAN-Bir dakika efendim... 
Siz, önergenizin mahiyetinin ayrı olduğunu iddia ediyorsunuz. 
FUAT ÇAY (Hatay)-Evet... 
BAŞKAN - Şimdi, diğer önerge sahiplerine soruyorum: Sayın Keçeciler, Sayın Sungurlu, si

zin önergeniz, şimdi okunan bu önergede mündemiç mi? Yoksa, ayrı ayrı işleme koyabilirim efen
dim, redaksiyonu Komisyon yapsın derim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)-Mündemiçtir; ama... 
BAŞKAN,-> Ben halledeyim efendim, müsaade buyurun. 
Sayın Turgut Tekin, siz, önergelerinizi geri alıyor musunuz efendim? , 
TURGUT TEKİN (Adana) - Evet efendim. , 
BAŞKAN - Sayın Turgut Tekin'in önergeleri geri verilmiştir. İki önergeyi işleme alıyoruz. 

Tekrar okuyun efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "görev yap
tıkları yerden aday olmak isteyen belediye başkanları" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler Eyüp Aşık Oltan Sungurlu 
Konya Trabzon Gümüşhane 

Süleyman Hatinoğlu , Faruk Saydam 
Artvin Manisa 

BAŞKAN - Şimdi, bu iki önergeyi de kabul ettiğiniz takdirde, redaksiyonunu komisyon ya
pacak efendim. 

FUAT ÇAY (Hatay) - Aynı değil efendim... 
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BAŞKAN - Efendim, şartı söyledim size. Kabul etmezseniz, o, benim yapacağım iş değil; 

çünkü, iki taraf da önergelerinin birbirinin aynı olduğunu iddia ediyor, onu ben ayıracak değilim; 
ama, iki önergeyi de işleme alıyorum şimdi. . 

Birinci önergeyi okuttum, Sayın Komisyon katılıyor musunuz efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Genel Kuru
lun takdirine bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Genel Kurulun takdirine bırakıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN - Önerge sahiplerinden konuşmak isteyen vîjr mı efendim? Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
MEHMET ALP (Kars)-Hangi önerge bu? 

BAŞKAN - Efendim, bakın, biraz önce, Sayın Keçeciler ve arkadaşlarının verdiği önergey
le.. . 

FUAT ÇAY (Hatay) - Ayrı oylayalım... 
BAŞKAN - Efendim, ayrı oyluyorum zaten. 

Ali Yalçın Öğütcan ve arkadaşlarının verdiği önergeleri ayrı ayrı okuttum. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Birleştirdim şunu.;. 

BAŞKAN - Müsaade buyurun. 
Şimdi, her iki önergeyi de ayrı ayrı işleme alıyorum. Ayrıca, Genel Kurula bir izahat verdim; 

çünkü, önerge sahipleri "bu, iki önerge aynıdır" dedi. Halbuki, önerge sahiplerinden bazıları da ay-' 
rıdır iddiasındalar. Eğer, bu iki önergenin aynı olduğunu kabul edip, ikisini de kabul ederseniz, re
daksiyonu komisyon yapacak, onu söylüyorum. 

Şimdi, Sayın Keçeciler ve arkadaşlarının önergesini tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Bir daha okuyun efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...görev 
yaptıkları yerden aday olmak isteyen belediye başkanları..." ibaresinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
, Konya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Hükümet takdire bıraktılar. 

. ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Pardon efen
dim, katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Şimdi fikir değiştirdiniz; Sayın Komisyon önergeye katılmıyor, 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Takdire bırakmıştı efendim. Bir Bakan kolay kolay 

fikir değiştiremez. Takdire bırakmıştı... 
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BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) r- Sayın Ergü-
der, yanlış anlaşıldı efendim, birbirine karıştı... 

BAŞKAN - Sayın Ergüder, hassasiyetinizi anlıyorum. Müsaade buyurun... Efendim, lütfen, 
istirahat buyurun; halledeceğiz şimdi. 

Efendim, takdire de bıraksa, Sayın Komisyon katılmasa da, her iki halde de önergeyi oyları
nıza arz edeceğim. 

Önerge sahiplerinden konuşma talebi ?.. Yok. 

Şimdi, oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin çerçeve 10 uncu maddesiyle değiştirilen 18 

inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Yalçın Öğütcan 
Adana 

ve arkadaşları 

Madde 10.- 2839 sayılı Kanunun 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Kamu Görevlileri, Siyasî Parti Yöneticileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarının Adaylı
ğa •'•;, 

MADDE 18.- Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim ku
rumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, 
kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından iş
çi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile 
astsubaylar, aday olmak isteyen siyasî partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile, be
lediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce 
seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde, yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün 
içinde, görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterile
mezler. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Genel Kuru
lun takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Takdire bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergenin kabul veya reddini Genel Kurulun 
takdirine bıraktılar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekiireri, yanlışlık olmaması için, bir kere daha, tekraren arz ediyorum: Sayın Ke
çeciler ve arkadaşlarının önergesi reddedildi, Sayın Öğütcan ve arkadaşlarının önergesi kabul edil
di. ' ' . ' . ' • • 
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Şimdi, kabul edilen bu önergedeki değişiklik istikametinde maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler.... Madde kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 11. - 2839 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Siyasî partilerin genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listeleri ile 
ülke seçim çevresi milletvekilleri aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna ayrı ayrı alındıbelgesi 
karşılığında ön seçim gününden en geç on gün sonraki gün, saat 17.00'ye kadar verirler. 

BAŞKAN - Maddeyle ilgili gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Sayın Esat Bütün?.. Yok. 
Sayın İbrahim Kumaş?.. Yok. 

Sayın Ayhan?.. Yok. 
Maddeyle ilgili verilmiş önergeler vardır; bunları, önce geliş sırasına göre olcutup, sonra aykı

rılık derecesine göre işleme alacağım: 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifin 11 inci maddesinde "genel merkezleri" ifa
desinden sonra gelen virgül işaretinin noktalı virgül işaretiyle değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ali Er Abdullah Kınalı 
Adana İçel Hatay 

Süleyman Ayhan Bestami Teke 
Çanakkale Hatay 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Böyle gayri ciddî teklif mi olur? 

BAŞKAN - Onu, bana değil, teklifi verene söyleyeceksiniz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 11 inci maddesinin "Yüksek Seçim Kuru
luna ön seçim gününden" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Turgut Tekili 

Adana 

ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 11 nci maddesinin "en geç yedi gün sonra
ki" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 11 inci maddesinin "Yüksek Seçim Kuru
luna alındı belgesi" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
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BAŞBAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık derecelerine göre tekrar okutup, işleme koyaca

ğım: ' . . . . ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 11 inci maddesinin "Yüksek Seçim Kuru

luna alındı belgesi" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. „ ' / ' . . ' • . ' ' • 

Sayın Tekin, diğer önergeler de size ait... ' 
TURGUT TEKİN (Adana) — Önergeleri geri çekiyoruz. 
BAŞKAN - Önergeler geri verilmiştir. " • • ' . ' • 
11 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 11 inci madde 

kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. - 2839 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 

Bağımsız milletvekili adaylığı için yapılacak başvuru,.adayın milletvekili seçilmek istediği 
çevrenin il seçim kurulu başkanlığına, bu Kanunun adaylık için aradığı şart ve nitelikleri taşıdığı
nı belirten bir yazı ile ön seçim gününden bir gün önce saat 17.00',ye kadar yapılır. Kurul başkan
lığı başvurunun alındığına ilişkin bir belge verir ve derhal Yüksek Seçim Kuruluna duyurur. Yük
sek Seçim Kurulu bu başvuruları, il seçim kurulları da kendi çevrelerine ait olanları, alışılmış araç
larla geçici listeler halinde ilan ederler. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Sayın Esat Bütün?.. Yok. 
Sayın İbrahim Kumaş?.. Vazgeçtiler. 

Sayın Ayhan?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; önce geliş sırasına göre okutup, sonra da aykırılık 
derecesine göre işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 12 nci maddesinin "ön seçim gününden en 
geç üç gün önce saat 17.00'ye kadar yapılır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Abdullah Kınalı Ali Er Turgut Tekin 

Hatay , İçel Adana 
Bestami Teke Süleyman Ayhan 

Hatay Çanakkale 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 12 nci maddesinin "yazı ile ön seçim gü
nünden bir önceki gün saat 19.00'a kadar yapılır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Kınalı 
Hatay 

ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 12 nci maddesinin "çevrelerine ait olanla
rı, alışılmış araçlarla geçici listeler olarak ilan ederler " şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. - " , , ' . . . ' -

, Abdullah Kınalı 
Hatay 

ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 12 nci maddesinin "aradığı şart ve nitelik

leri taşıdığını gösteren belge ve bir yazı ile" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Abdullah Kınalı. 

ı • .' Hatay 
ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
BAŞKAN - En aykırı önerge bu, bu önergeden başlıyoruz. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok. 
Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın Kınalı, diğer önergeler de sizin ve başka önerge de yok... 
ABDULLAH KINALI (Hatay) - Geri çekiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeler geri verilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiş-
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13 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 13. - 2839 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 26. - Milletvekili seçimlerinde kullanılacak siyasî partilerin birleşik oy pusulaları ile 

bağımsız adayların oy pusulaları aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanır : 

a) Oy pusulaları, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara uygun olarak, kâğdında "Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" fligramı bulunan kâğıtlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
bastırılır. 

b), Birleşik oy pusulasının en üstüne "Siyasî Partiler" ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına seçi
me katılan siyasî parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sırası
na göre, en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretinin altında kısaltılmış adı, onun altında 
da tam yazı halinde adı, onun altında koyu renkli harflerle parti genel başkanının adı ve soyadı, be
lirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların 
altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan adayların ad ve soyad
ları, aldıkları sıra numarasına göre yazılır. Siyasî partilerin ülke seçim çevresi milletvekilleri aday 
listelerine oy pusulasında yer verilmez. 

c) Siyasî parti sütunları arasında yarım (0,5) cm ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakı
lır.-" •...' \ • • • . . - . . '; 

d) 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 - 13 üncü madde üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Fethullah Erbaş; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bi
raz önce, 10 uncu madde hakkında verilen önergeleri reddettiniz. 

Değerli arkadaşlar, 1580 sayılı Belediyeler Kanunu, özel bir kanun, şimdi çıkardığımız Mil
letvekili Seçimi Kanunu ise, genel bir kanundur. Bu durumda, ihtilaf vukuunda özel kanunlar ge
nel kanunların önünde muamele göreceği için, sizin çıkardığınız bu kanunla, belediye başkanları
nın istifa ederek seçime katılmaları olayı yine gerçekleşemeyecektir; çünkü, bunu Yüksek Seçim 
Kurulu halledecektir. Özel kanun, genel kanunun önündedir. Bunu, bir daha vurguluyorum; mad
deyle ilgisi yok; ama, biraz evvel geçen yanlışlığı düzeltmek için söylüyorum; 1580 sayılı Kanun
daki 26 ncı madde özel bir hükümdür; bu ise, genel bir hükümdür. Öze] hüküm, genel hükmün 
önünde olur. Belediye başkanlarımız, yine istifa etmeden adaylıklarını koyabilecekler; çünkü, se
çimle ilgili bütün kararları, yargı organı olan Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Bunu böyle belirt
tikten sonra, şimdi, 13 üncü maddeye gelelim. 

Değerli arkadaşlar, 13 maddede, bir şey dikkatimizi çekiyor: Liderlerin isimleri oy„pusul al arı
na yazılacak. : 

Arkadaşlar, lider sultası, lider sultası, lider sultası diyen sizler değil misiniz... Bu partiler, ge
nel başkanların babalarının malı mıdır?.. Partiler, hükmî şahsiyeti temsil ediyor; partinin amblemi 
olur; ama, sizler, neredeyse, genel başkanın fotoğrafını da yapıştırmaksınız. 

Değerli arkadaşlar -tabiî, Çiller Hanım daha yakışıklı herhalde, onun fotoğrafını yapıştırmak 
için de bastırmışlar- siyasî partileri, bu kadar dejenere etmeye hakkınız yoktur. Siyasî partilerin ge
nel başkanları her zaman değişebilir; ama, siyasî partilerin amblemleri vardır, hükmî şahsiyetleri 
vardır; bu hükmî şahsiyetlerinin bu kadar zedelenmesine müsaade etmemeniz lazım. Fazla kaşıma-
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yacağım bu yarayı; çünkü, bundan önce, burada, anayasa değişikliği üzerine yaptığım bir konuş
mada, liderlerin emrine girdiniz, onların kölesi oldunuz dediğim zaman, doğunun ağa milletvekil
leri bana çok kızmışlardı, bana, en fazla tepki, doğulu milletvekillerinden gelmişti; biz, falan lide
rin kulu değiliz demiştim de, o açıdan tepki almıştım. Genel başkanlarla ilgili sözlerimi burada ke
seceğim; çünkü, zülfü yâre dokunuyor. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, bir de, Türkiye milletvekilliği kısmı var. Türkiye milletvekillerinin 
ismi yazılmıyor. Bu, Türkiye milletvekilliği demek nedir; yani, genel başkanın yetkisine verilmiş 
olan, genel başkanlığı siyasî partide ilahlaştıran bir sistemi getiriyorsunuz siz. Yetkilerini o kadar 
çoğaltıyorsunuz ki, bir yerde, sen milletvekili olabilirsin diye genel başkan işaret edebilecek. Yap
mayın bunu; bu, yanlıştır; hakikaten, demokrasi açısından da yanlıştır. (RP sıralarından alkışlar) 
Bir insanın iradesine, bu kadar insan -100 milletvekili- bağlanamaz. Biz, bu aristokrat milletvekil
lerine, zaten, anayasa değişikliği sırasında da karşı çıkmıştık. 450 kişilik Meclis bir şey yapamıyor, 
100 kişi daha ilave edeceğiz; bu 100 kişiyi de genel başkanların emrine vereceğiz... 

Değerli arkadaşlar, bunlar, Türk demokrasisinin, sizin elinizle sokulduğu durumu izah ediyor. 
Bu hususun düzeltilmesini biz talep ettik; ama, size anlatamadık; yüz kere de anlatsak, anlamaya
caksınız. Ben, takdiri yüce milletime bırakıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. , 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Şahsınız adına, dördüncü sıraya yazıyorum sizi. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Olabilir efendim. 
BAŞKAN - Peki efendim, teşekkür ederim. 
Gruplar adına başka konuşmak isteyen?.. Yok. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Grubumuz adına Sayın Cengiz Bulut... 
BAŞKAN - Efendim, şahsı adına istedi, duydunuz. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Dördüncü olarak sıra gelmez efendim. 
BAŞKAN - Söyledim kendisine; dördüncü sıraya yazıyorum dedim "peki" dedi. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Müsaade ederseniz, grup adına konuşmak istiyorum Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN - Bir dahaki sefere düşünerek konuşun Sayın Cengiz Bulut; bu defa veriyorum; 

ama, bir daha vermem; buyurun. 
EDİP SAFTER GAYDALI (Bitlis) - Zaten, son kez Sayın Başkan... 
BAŞKAN - İnşallah, seçilir de, daha, çok konuşur; yani, o manada söylüyorsanız Sayın Gay

dalı... 
Buyurun Sayın Bulut. 
ANAP GRUBU ADINA CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarımız; en nihayet Seçim Kanunu değişikliğine geldik. İnşallah,'bu değişiklik, bugüne kadar 
perişan edilen köylüye, bugüne kadar perişan edilen işçiye, bugüne kadar perişan edilen memura, 
sefalet hayatı yaşatılan emekliye ve yine sefalet içinde yüzen köylüye hayırlı uğurlu olur. 

Tabiî, burada, öyle olmayacak şeylerle uğraşıyoruz ki...Listeler nasıl olsun; kimin ismi, nasıl 
yazılsın, kalın mı yazılsın, ince mi yazılsın, üste mi yazılsın, alta mı yazılsın, genel başkanın ismi 
mi konulsun, resmi mi konulsun... Genel başkanların resimlerini de koyalım... 
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Vatandaşın, bir milletvekilini tercih etme hakkını elinden alıyorsunuz. Vatandaşı, kendi böl

gesinden, rahatlıkla tanıyabileceği milletvekilini tercih etme şansından yoksun bırakıyorsunuz da, 
geniş bölgeye geçiyorsunuz, dar bölgeden kaçıyorsunuz... Bu meseleyi konuşmak varken, burada, 
kalkıyoruz, genel başkanın adı kalın mı yazılsın, ince mi yazılsın... Tabiî, memleketi enkaz haline 
getiren bu İktidardan başka ne beklenir?! İçborcu 1,2 katrilyona çıkaran bu İktidardan, haliyle, an
cak bu kadar hafif şeyler beklenir. 

Bakınız, burada, maddeler var... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Maddeyle ilgili konuş. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - İşte, maddeler hakkında konuşuyoruz. 
Memleketin bu meseleleri varken, memlekette bekleyen bu kadar ciddî meseleler varken, kah

velerde onmilyonlarca işsiz insan beklerken, bunlara çare olacak olan, rahatlıkla seçebilecekleri, 
milletvekillerini daha iyi tercih edebilecekleri bir sistemi getireceğimize, isimler üzerinde olmaya
cak şeyleri konuşuyoruz. 

Geliniz, dar bölgeyi konuşalım; geliniz, isimlerin kalın mı, ince mi yazılacağı yerine, tercihi 
konuşalım, insanlara tercih etme hakkı verelim, buna ipotek koymayalım. Geliniz, şu Türkiye'de -
asker gibi- 100 milletvekilini liderlerin emrine vereceğimize; geliniz, kalın mı yazılsın, ince mi ya
zılsın yerine, bu milletvekillerini bölgeler arasında, eşit, nasıl dağıtırız diye bakalım. Geliniz, lider 
isimleriyle uğraşacağımıza^geliniz, çizgilerle uğraşacağımıza, pazara gidebilen, halkın arasına gi
rebilen, sokağa çıkabilen, kahveye gidebilen, memurun meselesini bilen, işçiyle iç içe olan, köylü
yü yaşayan milletvekillerini nasıl seçeceğimizi konuşalım. Geliniz, bu memlekette binlerce döviz-
zede beklerken, bankazede beklerken, buna benzer birçok insan, problemi için bizden çözüm bek
lerken;, geliniz, en iyi seçim sistemi nedir diye, onu konuşalım. 

Burada bir sürü madde yazılmış... "Hodri meydan" dediniz "hodri meydan" dedik; ama, üzü
lerek bakıyoruz ki... 

(Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı'nın anlaşılamayan müdahalesi) 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Bulut, 

Sayın Mahramlı, duyamadım. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Çok güzel konuşuyor diyorum(L) 

BAŞKAN-Efendim, şöyle öne gelin; sizi oradan duyamıyorum... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - "Maddeyle ilgili konuşsun" diyor. 
BAŞKAN - Lütfen efendim... 
Buyurun Sayın Bulut. 
CENGİZ BULUT (Devamla)-Efendim, ben maddeyle ilgili konuşuyorum. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Ne alakası var!.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Maddede, liderlerin isimlerinin kalın çizgiyle mi, ince çizgiy

le mi yazılacağı yerine, neler konuşabiliriz, hangisini tercih, etmemiz gerekiyor şeklinde düşünce
mi ifade ediyorum. Niye kızıyorsunuz, neden sinirleniyorsunuz; bunda kızılacak bir şey yok. 

Ben diyorum ki, geliniz, bu ufak, bu basit meseleleri tartışmayalım. Ben bunları çok basit gö
rüyorum. Şu anda, bu konuştuğumuz mesele o kadar basit ki, o kadar lüzumsuz ki... Memleketin 
çok ağır meselelerini ve bu ağır meseleleri çözebilecek seviyede, kültürde, kapasitede milletvekili
ni tartışacağımıza, halkı tanıyabilecek milletvekilleri nasıl olacak diye tartışacağımıza, bu mesele
leri tartışmayı, ben bir zül addediyorum. 
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Biraz evvel bir önerge okundu burada, virgül yerine noktalı virgül teklif ediliyor. Bakınız, Par

lamento olarak, biz neleri konuşuyoruz, neleri söylüyoruz... Millet perişan orada, halk perişan; 
ama, biz, olmayacak meseleleri tartışıyoruz. Bence, şu madde, seçimin ayıbıdır. Bence, şu Seçim 
Kanunu, bizim, bir yerde, ayıbımız demeyeyim; ama, yanlışlığımızın başında geliyor. 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Hem "hodri meydan" diyorsunuz hem farklı konuşuyorsunuz... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Tabiî, dört sene milleti yaşamadıktan sonra, dört sene halkı ya
şamadıktan sonra bu İktidarın yazabileceği Seçim Kanunu teklifi budur. Bu İktidarın getirdiği 13 
üncü maddede ancak bunları konuşabiliriz. Bu İktidar meseleleri unutmuş, bu İktidar milleti unut
muş, bu iktidar memuru unutmuş, işçiyi, köylüyü unutmuş. Bu İktidarın getirebileceği kanun, ya
zabileceği maddeler, ancak bunlar olabilir. 

Maddeye gelin dersiniz... Tabiî ki dersiniz; çünkü, başka şansınız yok; çünkü, konuşabilecek 
başka meseleniz yok; çünkü, buraya getirebileceğiniz doğru dürüst bir seçim kanununuz yok. So
nuç; işte, sandıklara gidiyoruz; bu millet hesabınızı görecek; bu millet, bu kadar basit şeylerle, bu 
Seçim Kanunu teklifinin 13 üncü maddesinde bahsedilen hafif meseleleri konuşacak kadar küçük 
şeylerle uğraşan bu İktidarın hesabını görecek. Kahvelere çıkamayacaksınız, sokaklara çıkamaya
caksınız, pazara gidemeyeceksiniz, milletin arasında dolaşamayacaksınız, pancar parasını ödeme
diğiniz, ürün parasını ödemediğiniz köylünün arasına giremeyeceksiniz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) •- Sayın Başkan, hangi maddeyi görüşüyoruz! 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Hiçbir şekilde, vatandaşın arasına giremeyeceksiniz. Hele he
le bu sosyal demokratlar var ya; yani, sosyal demokrat geçinen bu kişiler var ya, işte bu sosyal de
mokratların getirebileceği kanun bu; genel başkanın adı kalın mı yazılsın, ince mi yazılsın... İşte, 
bu sosyal demokratların getirebileceği kanun bu. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, arkadaşımızı ciddiyete davet ediyorum. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Bunlar, vatandaşların tercihine, bu memleketin milletvekili en 
iyi nasıl seçilebilir meselesine kafa yormazlar; çünkü, artık, bunlar asker haline gelmişler; ne ön
seçimden bahsediyorlar ne tercih seçiminden bahsediyorlar. 

BAŞKAN - Sayın Bulut, maksat hâsıl oldu; toparlayabilir misiniz efendim... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Sekiz senede sekiz yasa getirdiniz... 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Bizim sekiz senede getirdiğimiz yasalarla, hiç olmazsa, halkın 
sandığa gidip, rahatlıkla, istediği, beğendiği milletvekilini seçebilme şansı vardı; hiç olmazsa, dar 
bölgede, halkın kendi milletvekilini tanıyabilme şansı vardı. Şimdi, siz ne getiriyorsunuz; ne terci
hi getiriyorsunuz ne dar bölgeyi getiriyorsunuz... Bir de, bugüne kadar olmayan^ bu, Türkiye mil
letvekilliği şeklinde yepyeni bir sistem getiriyorsunuz. Kimdir bunlar? Bizim getirdiğimiz, bizim 
yaptığımız sistemi beğenmiyorsunuz; ama, sizin getirdiğiniz 100 milletvekilliği nedir?.. Hani hal
kın arasında gezmek istemeyen, hani pazara gitmek istemeyen, hani milleti sevmeyen, kendini mil
letin üstünde gören bazı tipler var ya, işte o tipleri, milletin getirmediği o tipleri, bu Parlamentoya 
zorla getirmek için uğraşıyorsunuz! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

, Millet istemiyorsa, seçmiyorsa, bunları buraya getirmek istemiyorsa, bunları kanunla buraya 
getirmeyin. Sizin getirdiğiniz sistem bu. Asker milletvekilliği, milletin üstünde milletvekilliği, her 
şeyi bilen, milletle konuşmaya tenezzül etmeyen, milletin elini sıktıktan sonra elini yıkayan insan
lar getiriyorsunuz. Bu kanunla onu getiriyorsunuz. 
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Bu kanun, bir züldür; bu kanun, bir ıstıraptır; bu kanun, bir haksızlığı getiriyor. Bence, Türk 

siyasî tarihinde, demokrasinin en ayıplı kanunu, bu kanundur. 
Hangi kanunu getirirseniz getirin, hangi sistemi getirirseniz getirin, liderlerin adını nasıl ya

zarsanız yazın, ince yazın, kalın yazın; ama, bu seçimle, Cenabı Allah'a şükürler olsun ki, bu mil
let, 24 Aralıkta, artık sizden, Öyle veya böyle kurtulacaktır. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bulut. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim... 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkanım, sayın konuşmacı arkadaşımız, sosyal demokrat ol

duğu bilinen partimiz Cumhuriyet Halk Partisine hitaben birtakım ithamlarda bulunmuştur. En 
azından bir cevap hakkı doğmuştur. İzin verirseniz, bir açıklama getirmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Grup Başkanvekili... 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Ben, isim zikretmedim efendim. 
BAŞKAN - Bir dakika efendim. ' 
Sayın Cengiz Bulut, kendine has konuşma üslubu içerisinde bir siyasî tahlil yaptı. Sanıyorum 

ki, sizin partinizi incitecek, rencide edecek bir beyanda bulunmak istemedi. Şimdi, ben, buradan 
kendisine soruyorum: Sayın Bulut, Cumhutiyet Halk Partisinin manevî şahsiyetini incitecek, onu 
küçük düşürecek bir beyanda bulundunuz mu efendim? 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkanım, ben, Cumhuriyet Halk Partisini... 

BAŞKAN - Hayır efendim, benim soruma cevap verin sadece; öyle bir beyanınız oldu mu, öy
le bir kastınız var mı? 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Hayır efendim. 

BAŞKAN - Öyle bir kastı yok efendim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Cengiz Bulut'a bundan sonra söz verecek misiniz 
efendim? 

BAŞKAN - Usulüne göre, her milletvekili söz istediği sürece, biz, Başkanlık olarak, her mil
letvekiline söz veririz efendim. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Bal gibi sataşma vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Alpaslan* müsaade edin, Başkanlık işini biz yürütelim efendim. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Biz de dinliyoruz burada Sayın Başkan... Biz de anlıyoruz... 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Müsaade buyurun, Başkanlık işini biz yürü
telim efendim. 

Şahısları adına, Sayın Bütün... 

Sayın Kumaş, buyurun. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madde, oy pusulala-
rıyla ilgili bir maddedir. Ben, bu maddeyle ilgili olarak önemli gördüğüm bir konuyu ifade edece
ğim. 

Partiler, seçimler bittikten sonra, yeterli iktidar çoğunluğunu elde edemedikleri takdirde, an
laştıkları partilerle koalisyon kurup iktidar olabiliyorlar; yani, seçimden sonra bunu yapma imkân-
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lan var. Bunun, seçimden önce de, partilerarası işbirliği, yardımlaşma ve ittifaklara açık bir hale 
getirilmesi lazım. Bu olmadığı takdirde... İşte biz, 1991 seçimlerinde, üç parti ittifak ederek geldik. 
Yaptığımız, belki bir mecburiyetti; ama, bu, bir dürüstlük değildi. SHP de aynı şekilde; HEP ile it
tifak yaptı. Bunlar açık olmalıdır. Partiler arasında yapılacak ittifaklar, işbirlikleri, halkın gözü 
önünde cereyan etmeli, açık olmalıdır ve partiler birbirleriyle de ittifak yapabilmelidirler. (A) par
tisi ile (B) partisi birbiriyle ittifak yaptığı zaman, oy pusulasında iki partinin de amblemi yer ala
caktır. Bu, kendimize karşı saygının, dürüstlüğün bir ifadesi olacaktır; halka karşı da dürüst olmuş 
olacağız, açık olmuş olacağız. 

Türkiye'de, maalesef, hep, şeffaf demokrasiden, şeffaflıktan, açıklıktan bahsederiz; ama, her 
şey gizli cereyan etmektedir. Bakıyoruz, bir parti genel başkanı, bir grubun lideriyle görüşme ya
pıyor. Ne görüşmüştür, görüştüğü insandan ne almıştır, ne vermiştir; sadece, görüşmesini, gazete
lerden öğreniyoruz. Acaba ne görüştüler; parti ona hangi imkânları tahsis etti; o, karşılığında ne 
verdi... Nihayet, topluluklararası veya partilerarası görüşmelerde ilişkiler normal; ama, bunun dü
rüst olanı, açık olmasıdır; halkın gözü önünde cereyan etmesidir. Yoksa, birtakım gizlilikler yan
lıştır. 

O bakımdan -Millet Partisi olarak, başta da ifade ettiğim gibi- âdil, dürüst, eşit, millî iradenin 
Mecliste tam olarak yansımasını sağlayan bir seçim sisteminin ve partilerin de birbirleriyle yardım
laşmasına, işbirliğine ve ittifaklara açık bir partiler kanununun gerçekleştirilmesi gerekir. Partilerin 
de eşit şartlarda seçimlere katılması gerekir. Şimdi, biz seçime katılacağız, 20 dakika konuşacağız; 
anamuhalefet partisi 40 dakika konuşacak; grubu olan partiler 30 dakika konuşacak, iktidar parti
lerinin büyüğü 50 dakika konuşacak, küçüğü de 45 dakika konuşacak; bu nasıl iştir!.. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) - İktidar olunca, siz, 60 dakika konuşun!.. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) - Biz, iktidar olacağız'inşallah; evet, birgün olacağız; olduğumuz 

takdirde, inşallah, haktan ve hakikatten ayrılmayacağız; çünkü, bu ülke, problemlerini, meseleleri
ni, ancak, adaletle çözebilir; yanlışlıkla, haksızlıkla hiç bir yere varılamaz; varılsa da, ne o toplulu
ğa fayda verir ne de o millete hayır getirir; bugüne kadar getirmediği gibi! 

Seçim kanunu teklifiyle ilgili konuşmamı burada noktalıyorum; nasıl olsa, bunu çıkaracaksı
nız; ben, buna, hayırlı olsun da diyemiyorum; çünkü... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) - ...yanlışa, nasıl hayır diyeyim! Allah, sizleri hayırla ıslah 
etsin; doğruyu bulmayı, hakikati görmeyi, adaletle hükmetmeyi sizlere nasipetsin. 

Ben, buradan, hepinize saygılar sunuyor; teşekkür ediyorum. Bu konuşmamdan sonra, bu ko
nuda, bir daha konuşmayacağım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın Kumaş. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Madde üzerindeki önergeleri okutup, işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Seçim Yasaları Değişiklik Teklifinin 13 üncü maddesiyle 2839 sayılı Ka
nunundu ncı maddesinin (b) bendi ile (a), (c) ve (d) bentlerinde bir bütün fıkra olarak aşağıdaki 
değişikliğin yapılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
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Veli Aksoy Hüsamettin Özkan Ender Karagül 

İzmir İstanbul Uşak 
îstemihan Talay Uluç Gürkan 

İçel Ankara 
Madde 13.-2839 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 26.- Milletvekili seçimlerinde kullanılacak siyasî partilerin birleşik oy pusulaları ile 

bağımsız adayların oy pusulaları aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanır: 
a) Oy pusulaları, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka

nunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara uygun olarak, kâğıdında "Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan, özel surette imal edilmiş kâğıtlara Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından bastırılır. 

b) Birleşik oy pusulasının en üstüne "Siyasî Partiler" ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına, seçi
me katılan siyasî parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sırası
na göre, en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretinin altııida kısaltılmış adı, onun altında 
tam yazı halinde adı, onun altında koyu renkli harflerle parti genel başkanının adı ve soyadı, belir
li bir aralık veya çizgiden sonra üç santimetre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların altı çizi
lir. Bu çizginin altına o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan adayların ad ve soyadları, al
dıkları sıra numarasına göre yazılır. Siyasî partilerin ülke seçim çevresi milletvekilleri aday listele
rine oy pusulasında yer verilmez. 

c) Siyasî parti sütunları arasında "Evet" mührünün yarıçapı kadar ve iki çizgi ile belirlenmiş 
bir aralık bırakılır. 

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

Gerekçe: "Evet" mührünün basılacağı dairenin çapı "Evet" mührünün dışa taşmaması için bir 
santimetre büyütülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan seçim yasalarında değişiklik teklifinin 13 üncü maddesiyle 2839 sayılı Ka

nunun 26 ncı maddesinin (b) bendiyle (a), (c) ve (d) bentlerinde bir bütün fıkra olarak/aşağıdaki şe
kilde değişikliğin yapılmasını arz ederiz.' 

Saygılarımızla. 

Veli Aksoy H. Uluç Gürkan H. Hüsamettin Özkan 
İzmir Ankara İstanbul 

Îstemihan Talay Ender Karagül 
İçel Uşak 

Madde 13.-2839 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 26.- Milletvekili seçimlerinde kullanılacak siyasî partilerin birleşik oy pusulaları ile 
bağımsız adayların oy pusulaları aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanır: 

a) Oy pusulaları, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara uygun olarak^ kâğıdında "Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan, özel surette imal edilmiş kâğıtlara Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından bastırılır. 
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b) Birleşik oy pusulasının en üstüne "Siyasî Partiler" ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına, seçi

me katılan siyasî parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sırası
na göre, en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretin altında kısaltılmış adı, onun altında 
tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra iki santimetre olan bir boş daire basılır 
ve bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına, o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan aday
ların ad ve soyadları, aldıkları sıra numarasına göre yazılır. Siyasî partilerin ülke seçim çevresi mil
letvekilleri aday listelerine oy pusulasında yer verilmez. 

c) Siyasî parti sütunları arasında "Evet" mührünün yarıçapı kadar ve iki çizgiyle belirlenmiş 
bir aralık bırakılır. 

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

Gerekçe: Siyasî partiler tüzelkişilerdir; genel başkanları dahi olsa, gerçek kişilerle bütünleşti-
. rilmeleri doğru değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan seçim yasaları değişiklik teklifinin 13 üncü maddesiyle, 2839 sayılı Kanu

nun 26 ncı maddesinin (b) bcnd ile (a), (c) ve (d) bendlerinde bir bütün fıkra olarak aşağıdaki de
ğişikliğin yapılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Veli Aksoy H. Uluç Gürkan H. Hüsamettin Özkan 

İzmir ' Ankara İstanbul 
Ender Karagül İstemihan Talay 

. Uşak İçel 
Madde 13.- 2839 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 26.- Milletvekili seçimlerinde kullanılacak siyasî partilerin birleşik oy pusulaları ile 

bağımsız adayların oy pusulaları aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanır: 
a) Oy pusulaları, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka

nunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara uygun olarak, kâğıdında "Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan, özel surette imal edilmiş kâğıtlara Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından bastırılır. 

b) Birleşik oy pusulasının en üstüne "Siyasî Partiler" ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına, seçi
me katılan siyasî parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekileri kura sırası
na göre, en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretin altında kısaltılmış adı, onun altında da 
tam yazı halinde adı, onun altında koyu renkli harflerle parti genel başkanının adı ve soyadı, belir
li bir aralık veya çizgiden sonra iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların altı çizi
lir. Bu çizginin altına, o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan ve seçim çevresine ait millet
vekili sayısına eş sayıdaki adayların ad ve soyadları, aldıkları sıra numarasına göre yazılır. Siyasî 
partilerin ülke seçim çevresi milletvekilleri aday listelerine oy pusulasında yer verilmez. 

c) Siyasî Parti sütunları arasında "Evet" mührünün yarıçapı kadar ve iki çizgiyle belirlenmiş 
bir aralık bırakılır. . 

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

Gerekçe: Adayların ad ve soyadlarının yazımında, mükerrer ya da fazla yazımın önlenmesi 
amaçlanmıştır. 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon, bu okutacağım önerge en aykırı önergedir; işleme bu önerge

den başlayacağım. 

Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendine "parti genel başkanının adı ve soyadı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve fotoğrafı" iba
resinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasan Namal Ahmet Şeref Erdem Ahmet Sayın 
Antalya Burdur Burdur 

Selahattin Karademir Mustafa Küpeli 
Kahramanmaraş Adana 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Takdir Yüce Mecli
sindir Sayın Başkanım. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkan, bu önerge yoktu daha önce. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... "Bu önerge yoktu" diye bir itiraz var... 

Arkadaşımız şunu söylemek istiyor: Böyle bir önerge verilmesi konusunda, aramızda bir zım
nî mutabakat yoktu. O manada mı söylüyorsunuz? 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Hayır efendim, daha önceden aldık biz önergelerin birer örneğini; 
onların içinde böyle bir önerge yoktu. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Maddenin (b) fıkrasına ilişkin 4 önerge vardı; bu öner
ge yoktu. 

BAŞKAN-İtirazı aldım, bakacağım efendim. 

Efendim, hadise şu: Sayın Uluç Gürkan ve arkadaşları, 4 önerge vermişler; bir de bu önerge 
verilmiş. Sayın Uluç Gürkan ve arkadaşları, önergelerinin 1 tanesini çekince, bu önerge işleme gir
miş. . 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Hayır, hayır... 

BAŞKAN - Efendim, bakın, söylüyorum; çekmedik diyorlarsa, onların önergelerini işleme 
koyacağım. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Bu, onların önergesi değil. 

BAŞKAN - Efendim, bu önerge, onların önergesi değil; Doğru Yol Partisine mensup arkadaş
larımızın verdiği bir önerge. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - O 4 önerge, bizim elimizde fotokopisi olan önergelerdir efendim. 

BAŞKAN - Nedir efendim o önergeler, bana söyler misiniz? 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Efendim, Uluç Gürkan'ın imzasının olmadığı 4 tane önerge var bu
rada; başlangıçta, Turgut Tekin'e ait 4 tane önerge var, Divandan fotokopilerini aldırdığımız. 

BAŞKAN - Efendim, onların tarihlerini ve saatlerini görebilir miyim; üzerlerine yazılmıştır 
mutlaka, bakacağım efendim. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Vereyim efendim, buyurun. 
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BAŞKAN - Efendim, şimdi, elime, fotokopi olarak, Turgut Tekin ve arkadaşlarının 4 tane 

önergesini verdiniz; bunlarda, tarih, sayı ve saat yok. Turgut Tekin ve arkadaşlarının bunlardan 
başka önergeleri de var; hepsini geri çekmişler, onun yerine bu önergeyi vermişler. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Hile yapıyor! 

BAŞKAN - Efendim, bakın, ben, gayet tarafsız, olayı yürütmeye gayret ediyorum.. İtirazı al
dım ve itirazı da tetkik ediyorum. Eğer, bütün bu izahlarımdan sonra, arkadaşlarımın bir şüphesi 
varsa, 10 dakika ara veririm; grup başkanvekillerini çağırır, yine, tezekkür ederim olayı. (Gürültü
ler) 

Şimdi, tekrar soruyorum Sayın Gürkan ve arkadaşlarına: Önergeniz 3 tane mi 4 tane mi efen
dim?.. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, önergelerimizin birinde maddeyi aynen yaz
mıştık; bir değişiklik yoktu; bu, önerge değil ki... 

BAŞKAN - Önerge değil; önün için, onu geri aldınız... 
İşte, o önergenin yerine şimdiki önerge girmiş; hadise bundan ibaret. Divanın yaptığı bir yan

lışlık yoktur. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Efendim, bu 4 önerge verilmiş. Biz, Divandan fotokopilerini aldık. 

BAŞKAN - Efendim, geri almışlar... 
Siz, bunların fotokopilerini almışsınız; arkadaşlarımız bu önergelerini geri çekmişler. Boşluk 

olduğu zaman, başka bir önerge girer ve yine aynı arkadaşlarımız bir önerge vermişler, 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Ama, bu önergeler olmasa, biz de önerge verecektik. Biz bilgilendi

rilmedik. . 
BAŞKAN - Efendim, ben onu bilemem. 
Ben şu anda burayı yönetiyorum; ben onu bilemem... Bir yanlışlık... 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - O zaman, ara verelim efendim... 
BAŞKAN - Sayın Grup Başkanvekili, ben, kimin önerge verdiğini, kimin önergeyi geri çek

tiğini bilemem. Burada, bürokratlarıma da soruyorum; bir yanlışlık yapıp yapmadıklarını öğrenmek 
bakımından; ama, görüyorum ki, bir yanlışlık yok; işlem tamamen doğru ve ben, şimdi, bunları iş
leme alıyorum; yaptığım iş bu. . 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkanım, izin verirseniz, şunu arz etmek istiyorum: Bir yan
lışlık yapmamak için, 10 dakika ara rica ediyorum. Bu önergelerin varlığından haberimiz olduğu 
için, biz de önerge veremedik. 

BAŞKAN - Sayın Grup Başkanvekili... 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - En azından, bu önergeler geri çekiliyorsa, bilgilendirilmemiz gere

kirdi. 
BAŞKAN - Efendim, ben kimseye bilgi.vermek mecburiyetinde değilim; herkes, kendi öner

gesini kendisi takip eder. İşte, görüyorsunuz, sabahtan beri uygulama yapıyoruz. Sabahtan beri, ar
kadaşlarımız 48 tane önerge verdiler; onlara itiraz etmediniz; ama, şimdi, beğenmediğiniz bir olay 
var diye itiraz ediyorsunuz; aynı mahiyette bir olay. O zaman niye itiraz etmediniz?.. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Efendim, önerge verme hakkımız kalmıyor zaten. Verilen önergeler 
geri çekilmiş; bilmiyoruz ki!.. 

BAŞKAN - Yaptığımız iş, tamamen, usule, İçtüzüğe uygundur. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Ara vermenizi rica ediyorum... 
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: BAŞKAN - Sayın Komisyon, son okuttuğumuz önergeyi tekrar okutuyorum... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Ara verelim Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Ara verecek bir şey yok efendim. Tamamen normal bir işlem yapıyorum. 
Önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendine "parti genel başkanının adı ve soyadı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve fotoğrafı" iba
resinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. . 

Hasan Namal 
, • • - . . • : . ' < ' . ' . ' A n t a l y a ' 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Efendim, bütün imzaları okuyun. 

Hasan Namal Şeref Erdem Ahmet Sayın 
Antalya Burdur Burdur 

Selahattin Karademir Mustafa Küpeli -
Kahramanmaraş Adana 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Bunu teklif etmeye insan utanır! Ayıptır Sayın Bakan! 
BAŞKAN-Sayın Komisyon, ve önerge katılıyor musunuz efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Takdir Yüce Mecli

sindir Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Takdire bırakıyorsunuz. 

Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Takdire bırakıyoruz efendim. 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Buna nasıl öyle dersiniz!.. 
BAŞKAN - Takdire bırakıyorsunuz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeyi takdire bıraktılar.. 

Önerge sahiplerinden söz isteyen var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Kadının resmine umut bağlayanlar!.. Bir hanımın resmine 

umut bağlayanlar!.. Ayıptır, ayıp!.. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, mayolu mu mayosuz mu?.. Resim, mayolu mü, ma-
yosuz mu?.. 

BAŞKAN - Sayın Bakanlar, lütfen tek elinizi kaldırın; demin de ikaz ettim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, resimler renkli mi olacak, renksiz mi? Eksik bu 

önerge!.. 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Önerge eksik verilmiş!.. Resimler renkli mi olacak, renksiz mi? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bakın, açık söylüyorum; bu tarafı, her iki arkadaşımız da, 

birbirlerinden habersiz, 128 saydı; bu tarafı sayarken, birisi 127 saydı, birisi 129 saydı. 
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Şimdi, burayı tekrar saydırıyorum. Lütfen, tekrar el kaldırın efendim. (Gürültüler) 
Bir dakika... Sayın Genç... Sayın Genç, demin oy verdiniz mi vermediniz mi? (Gürültüler) 
Bir dakika efendim... Müsaade buyurun... (Gürültüler) Efendim, müsaade buyurur musunuz... 

Sayın Bozkurt, oturun yerinize! 

Sayın Genç, biraz önce oy verdiniz mi vermediniz mi? 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Verdim efendim. 
BAŞKAN - Verdiniz. 
Tekrar sayın. (Gürültüler) 

Efendim, müsaade buyurun... Sayıyoruz. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayıma itiraz ediyoruz. 
BAŞKAN - Oturun da, sonra itiraz edersiniz. 

LATİF SAKICI (Muğla) - Sayın Başkan, burayı da yeniden saymanız gerekir. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - 10 kişi sayıma itiraz ediyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, her iki arkadaş da eşit sayım yaptılar bu defa; yeniden oylama yapaca
ğım; iki tarafı da 128 saydılar; ama, demin, arkadaşımız, kendi oyuyla, burayı 129 saydı; diğer ar
kadaşımız "ben kendi oyumu saymadım, benimle beraber orası da 129" dedi. 

Sayımı tekrarlayacağım. Lütfen, yerinize oturunuz efendim. Zaten, 5 arkadaşımız da neticeye 
itiraz ediyorlar. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - 10 dakika ara rica ediyoruz. 

BAŞKAN - Ara vermiyorum; niye verecekmişim efendim!. Yanlış bir şey yapmıyorum ki, ara. 
vereyim. İstişare ihtiyacını da duymuyorum. 

Lütfen, oturun yerinize... Arkadaşlar, lütfen, yerinize oturur musunuz... 

Önergeyi kabul edenler işaret buyursunlar... 

Sayın Tayan, Sayın Doğan, lütfen, oturur musunuz efendim. 
Lütfen, oturur musunuz sayın milletvekilleri... 
Sayın Grup Başkanvekili, siz de oturur musunuz lütfen. Nevzat Bey, istirham ediyorum, otu

rur musunuz. 

Sayın Hüseyin Aksoy, elinizin bir tanesini indirir misiniz lütfen. Görmedik mi zannediyorsu
nuz!.. Ayıptır!.. . 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) - Niye bağırıyorsunuz!.. 
BAŞKAN - Burada sayım yapacağız diye bizim canımız çıkıyor sabahtan beri! Kılı kırk ya

rıyoruz burada! 
Kabul etmeyenler... 
FAHRETTİN KURT (Trabzon) - Sayın Başkan, bir de siz sayın. Sizin saydığınız sayılmıyor 

mu? Siz ne derseniz o olur... 
BAŞKAN - Ben arkadaşlarıma itimat ediyorum. 

. Efendim, ayağa kalkacaksınız; başka çaremiz yok. 

Önergeyi kabul edenler... . c 

Yalnız, sıraları ikişere tamamlayalım, tekrar sayacağım. 
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Efendim, bakın, lütfen, aralarda gezinmeyin. 
Sayın milletvekilleri, madem bu işe bu kadar ehemniyet veriyorsunuz, istirham ediyorum, sı

raları ikeşer yapın ki, kolayca sayalım. 

Sayın Ercan, siz de bir yere geçin efendim, sıraları ikişerli yapalım. 

Lütfen, buyurun... 

Kabul etmeyenler... Lütfen, ayağa kalkar mısınız... 

Önerge reddedilmiştir. (RP, ANAP, CHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, Meclisi bu kadar işgal eden bu önerge
yi işleme koymamanız gerekirdi. 

Sayın Başkan, siyasî partiler, Anayasada belirtilmiştir, Türk siyasî hayatının vazgeçilmez un
surlarıdır ve tüzelkişilikleri temsil ederler. Böyle bir önergeyi işleme koymamalıydınız. 

BAŞKAN - Efendim, ben, İçtüzük hükümleri gereği, o önergeyi işleme koymaya mecburum; 
onu, önergeyi verenler düşünsün, ben niye düşüneyim! 

Diğer önergeleri işleme koyuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte oları 2839 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin (b) bendi ile (a), (c) ve (d) bentle
rinde bir bütün fıkra olarak aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arz ederiz. 

Veli Aksoy 

İzmir 
ve" arkadaşları 

c) Siyasî parti sütunları arasında "Evet" mührünün yarıçapı kadar ve iki çizgiyle belirlenmiş 
bir aralık bırakılır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. 

Önerge üzerinde konuşma talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergelerinizi işleme koymamızı istiyor musunuz efendim? 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Hayır efendim, geri çekiyoruz. 

BAŞKAN-Diğer önergeler geri verilmiştir. 
13 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 13 üncü madde ka

bul edilmiştir. 
Madde 14'ü okutuyorum: 

MADDE 14. - 2839 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beş ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Seçmen, "Evet" mühürünü sadece tercih ettiği siyasî partiye ait Özel daire içine basmak veya 

varsa yalnızca oy vermek istediği bağımsız adaya ait oy pusulasını zarfa koymak suretiyle kullanır. 

Oyunu-kullanan seçmen oy pusulasını katlayarak zarfa koyar ve zarfı yapışdırır. "Evet" yazılı 
mühürü sandık kurulu başkanına geri verir ve oyunu sandığa atar. 

Seçmen, "Evet" mühürünü bastığı partiye bir oy vermiş sayılır. Seçmen sadece bir bağımsız 
adaya ait oy pusulasını zarfa koymuş ise, o bağımsız adaya bir oy vermiş sayılır. 

BAŞKAN-Maddeyle ilgili, grupların söz talebi?.. Yok. 
Sayın Esat Bütün?.. , 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Vazgeçtim. 

BAŞKAN - Sayın Kumaş?.. Y.ok. 
Sayın Cevat Ayhan?.. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Vazgeçtim. 

BAŞKAN <- Maddeyle ilgili önergeleri, önce okutup, sonra, aykırılık derecesine göre işleme 
alacağım. 

Okuyun efendim: . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
28 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Veli Aksoy H. Ulüç Gürkan Hasan Hüsamettin Özkan 
İzmir Ankara İstanbul 

Ender Karagül M. İstemihan Talay 

Uşak İçel 
MADDE 1 4 - 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"Seçmen, 'evet' mührünü sadace tercih ettiği siyasî partiye ait özel daire içine basmak veya 
varsa yalnızca oy vermek istediği bağımsız adaya ait oy pusulasını zarfa koymak suretiyle kullanır. 
Daire dışına yarıdan fazlası taşan 'evet' mühürlü oy pusulaları iptal edilir." 

Gerekçe: "Evet" mühürlerinin, daire dışına hangi ölçüde taşması halinde oyun iptal edileceği 
belirlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
28 inci maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Veli Aksoy H. Uluç Gürkan Hasan Hüsamettin Özkan 

İzmir Ankara İstanbul 
•' Ender Karagül M. İstemihan Talay 

Uşak İçel 
MADDE 14 -28 inci maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"Seçmen 'evet' mührünü, sadece tercih ettiği siyasî partiye ait özel daire içine, düz olarak bas
mak veya varsa yalnızca oy vermek istediği bağımsız adaya ait oy pusulasını zarfa koymak sure
tiyle kullanır." ' 

Gerekçe: "Evet" mühürlerinin belirginliğinin netleştirilmesi amaçlanmıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

28 inci maddenin ikinci fjkrasınıri aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
VeliAksoy H. Uluç Gürkan Hasan Hüsamettin Özkan 

İzmir Ankara İstanbul 
Ender Karagül M. İstemihan Talay 

Uşak İçel 
MADDE 14-28 inci maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Seçmen 'evet' mührünü, sadece tercih ettiği siyasî partiye ait özel daire içine, dışına taşırma

dan basmak veya varsa, yalnızca oy vermek istediği bağımsız adaya ait oy pusulasını zarfa koymak 
suretiyle kullanır" 

Gerekçe: "Evet" mühürlerinin oy iptaline yol açmasının önlenmesi amaçlanmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

28 inci maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz, 
VeliAksoy H. Uluç Gürkan Hasan Hüsamettin Özkan 

İzmir Ankara / İstanbul 
Ender Karagül M< İstemihan Talay / > . 

Uşak İçel 
MADDE 14 -28 inci maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Seçmen 'evet' mührünü sadece tercih ettiği siyasî partiye ait özel daire içine basmak veya 

varsa yanlızca oy vermek istediği bağımsız adaya ait oy pusulasını zarfa koymak suretiyle kullanır. 
Daire dışına taşan "evet" mühürlü oy pusulaları iptal edilir" 

Gerekçe: "Evet" mühürlerinin daire dışına taşarak oy iptaline yol açmasının önlenmesi amaç
lanmıştır. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon, bir mutabakata varmak istiyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Buyurun Sayın Baş

kanım. " • ' ' ' ; • •"' 
BAŞKAN - Efendim "seçmen, sadece, bağımsız bir adaya ait oy pusulasını zarfa koymuş ise, 

o bağımsız adaya bir oy vermiş sayılır" cümlesi, bir önceki satırda "oy vermiş sayılır" kelimelerin
den sonra devam ediyor efendim, yeni bir fıkra değil; mutabık mıyız? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Evet, mutabıkız. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Gürkan, sekiz tane önergeniz var, iki fıkra diye vermişsiniz; ama, madde bir fıkra, dü

zeltmeyi yaptık, Komisyonla mutabakata vardım. Onun için, ilk dört önergenizi işleme alıyorum. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Tamam efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Aykırılık derecesine göre önergeleri işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
28 inci maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Veli Aksoy 
' İzmir 

ve arkadaşları 
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"Seçmen 'evet' mührünü sadece tercih ettiği siyasî partiye ait özel daire içine'basmak veya 

varsa yalnızca oy vermek istediği bağımsız adaya ait oy pusulasını zarfa koymak suretiyle kullanır. 
Daire dışına yarıdan fazlası taşan evet mühürlü oy pusulaları iptal edilir." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) -Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önerge sahiplerinden konuşma talebi var mı? Yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergelerle ilgili bir tasarrufunuz olacak mı efendim? 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) -Geri çekiyoruz efendim. 
BAŞKAN - Geri çekiyorsunuz. 

Diğer önergeler geri verilmiştir. -
14 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 14 üncü madde ka

bul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15. - 2839 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
Bir seçim çevresinde seçime katılan siyasî partinin 28 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca al

mış olduğu geçerli oyların toplamı siyasî partinin o seçim çevresinde almış olduğu geçerli oyu gös
terir. * • ' 

Bağımsız adayın almış olduğu geçerli oy, 28 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca elde ettiği 
geçerli oyların toplamıdır. 

BAŞKAN-Maddenin müzakeresine başlıyoruz. 
Gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

•Sayin Bütün?.. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN - Sayın Kumaş?.. Yok. 

Sayın Ayhan?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)-Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN - Önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
886 sıra sayılı kanun teklifinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının son satırında yer alan "ol

duğu" ibaresinden sonra gelmek üzere "toplam" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı 

Adana : İçel Hatay 
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Süleyman Ayhan Bestami Teke 

Çanakkale Hatay 

Gerekçe: Fıkra, toplam oylarla ilgili olduğundan, bu eklemenin yapılması, yerinde olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
886 sıra sayılı kanun teklifinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "fıkrası uyarın

ca" ibaresi yerine "fıkrasına göre" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Ali Su Bestami Teke 

Adana İçel ^ Hatay 

Süleyman Ayhan Abdullah Kınalı 

Çanakkale Hatay 
Gerekçe: Bu değişiklikle, fıkra, alışılmış kanun diline daha uygun hale getirilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına "toplamı" ibaresinden 
sonra gelmek üzere, bir virgül işareti konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Bestami Teke Abdullah Kınalı 

Adana Hatay Hatay 

Ali Su Süleyman Ayhan 
1 İçel Çanakkale 

Gerekçe: Bu eklemeyle fıkra, yazım kurallarına uygun hale getirilmektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "uyarınca" 
ibaresi yerine, "gereğince" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı 
Adana İçel Hatay . 

Süleyman Ayhan Bestami Teke 

Çanakkale Hatay 
Gerekçe: Fıkrada bir zorunluluk söz konusu olduğundan, bu değişikliğin yapılması yerinde 

olacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "uyarınca" 
ibaresi yerine "gereğince" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı " 
Adana İçel Hatay 

Süleyman Ayhan ' Bestami Teke 
Çanakkale Hatay 

Gerekçe: Bu değişiklikle, zorunluluk vurgulanmak istenmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının başına gelmek üzere 
"Bir seçim çevresinde seçime katılan" ibaresinin konulmasını arz ye teklif ederiz, 
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Turgut Tekin Ali Su Bestami Teke 

Adana İçel Hatay 
Süleyman Ayhan Abdullah Kınalı • 

Çanakkale Hatay 
Gerekçe: Bu eklemeyle, maddede yazım bütünlüğü sağlanmış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasına "olduğu" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "toplam" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı 

Adana İçel Hatay 
Süleyman Ayhan Bestami Teke 

Çanakkale Hatay 

Gerekçe: Fıkra, toplam alınan oylarla ilgili olduğundan, bu değişikliğin yapılması yerinde ola
caktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "elde ettiği" 

ibaresi yerine "almış olduğu" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı 
Adana İçel Hatay 

Süleyman Ayhan Bestami Teke 

Çanakkale Hatay 

Gerekçe: Bu değişiklikle maddede anlatım bütünlüğü sağlanmış olmaktadır. 
BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar okutup, işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının son satırında yer alan 
"olduğu" ibaresinden sonra gelmek üzere ''toplam" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN-Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 

Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın Tekin, bundan sonraki önergeler de size ait; başka önerge yok. Tasarrufunuz, geri almak 

şeklinde mi? 
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TURGUT TEKİN (Adana) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeler geri verilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 16 ncı maddeden önce, Sayın Eyüp Aşık ve arkadaşlarının, yeni bir mad
de teklifine ilişkin önergeleri vardır. Şimdi, bu, 33 üncü maddenin birinci fıkrasını değiştiren bir 
önerge; ama, yeni madde hüviyetinde. Yeni madde hüviyetinde olduğu için, burada, Komisyonun 
çoğunluğunu aramam lazım idi. Bu teklif, kanun teklifleri Komisyonda görüşülürken, müzakere 
edilen 33 üncü maddeyle ilgilidir; yani, 33 üncü maddeyle ilgili bir görüşme Komisyonda yapıl
mış. Bu.teklif de 33 üncü maddeyle ilgili olduğu için, Komisyonun çoğunluğunu aramadan işleme 
alacağım. ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan milletvekili genel seçimlerinin 24.12.1995 tarihinde yapılmasıyla ilgili ka
nun teklifine, 15 inci maddeden sonra gelmek üzere, aşağıdaki maddenin ilavesini ve 2839 sayılı 
Kanunun 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Yüzde 10'luk" ibaresinin "yüzde 7'lik" olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Aşık UğurAksöz Mahmut Oltan Sungurlu 

Trabzon >••'•"• Adana Gümüşhane 

Ahmet Sanal Lütfüllah Kayalar 

Adana Yozgat -
MADDE 16.- 2839 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
"Genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde, geçerli 

oyların yüzde 7'sini geçemeyen partiler milletvekili çıkaramaz. Bir siyasî parti listesinde yer almış 
bağımsız adayların seçilmesi de, listesinde yer aldığı partinin, ülke genelinde ve ara seçimlerde se
çim yapılan çevrelerin tümünde yüzde 7'lik barajı asmasıyla mümkündür. Ancak, ülke seçim çev
resinden seçilecek milletvekilleri için her siyasî partiye, yukarıda belirtilen barajı aşıp aşmadığına 
bakılmaksızın alacakları toplam geçerli oyların miktarına göre ve 34 üncü madde esasları dahilin
de milletvekilliği tahsis edilir." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak)-Katılmıyoruz 
efendim. •' ' ' 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.! _ 
DEVLET BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)-Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadıklarını ifade ettiler. 
Önerge sahibinin konuşma talebi var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Önerge kabul edilmemiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 16. - 2839 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. . " 

Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların toplamının o çevreden çıkacak milletvekili sa
yısına bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara mlllet-
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vekili tahsis edilmez. Ancak, iki ve üç milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde" bu oran yüzde yir-
mibeş olarak uygulanır ve bu seçim çevrelerinde kullanılan geçerli oyların yukarıda belirtilen oran
lardan azını alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edilmez. 

BAŞKAN - Maddeyle ilgili görüşmelere başlıyoruz. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun beyefendi. 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; müza
kere ettiğimiz 886 sıra sayılı Seçim Kanunu ile ilgili 16 ncı madde üzerinde Refah Partisi Grubu 
adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisin değerli üyele
rini hürmetle selamlıyorum. ı 

Değerli arkadaşlarım, 16 ncı madde 2839 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasını 
değiştirmekte ve "geçerli oyların toplamının o çevreden çıkacak milletvekili sayısına bölünmesiy
le elde edilecek sayidan az oy alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletvekili tahsis edilmez. 

seçim çevrelerinde bu oran, yüzde 25 olarak uygulanır ve bu 
oyların yukarıda belirtilen oranlardan azını alan siyasî parti

lere ve bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edilemez hükmünü taşımaktadır." 

Değerli arkadaşlarım, bu madde, seçim çevresi barajlarını yeniden düzenlemektedir.^Elimiz
deki metinde, bu maddeyle ilgili altkomisyon, hazırladığı raporunda, arkadaşlanmızın birleştirilen 
tekliflerini sıraya koymuştur. Bunlardan, DSP teklifinde, ulusal baraj yüzde 5, genel baraj yok; Ha
san Korkmazcan arkadaşımın teklifinde, ülke seçim çevresi barajı yüzde 5, ulusal baraj yüzde 10, 
çevre barajı yüzde 15;Sayın Dinçerler kardeşimin teklifinde ulusal baraj 450 milletvekili için yüz
de 5, 100 milletvekili için yok, çevre barajı yüzde 15; Refah Partisi teklifinde genel baraj yüzde 
10; 100 milletvekili için, en yüksek oyu alan üç siyasî partinin aldıkları oy nispetinde paylaşılır şek
linde ve devamla 2,3,4 milletvekili için yüzde 25; 5 milletvekili için yüzde 20; 6 milletvekili ve da
ha yukarısı için yüzde 15 ve teklif metniyle, bir seçim çevresinde yüzde 10 ve 6 ncı teklif olarak 
da, kanun teklifindeki maddenin aynen muhafazası hususu, Komisyonun takdirine bırakılmıştı. 
Uzun müzakerelerden sonra, hepinizin bildiği gibi, arkadaşlarımız, kanun teklifinde gösterilen esa
sı; yani, altıncı bentte gösterilen şekli kabul etmekle, huzurlarınıza 16 ncı madde böylece gelmiş 
oldu. 

Değerli arkadaşlarım, seçim kanunlarının şöyle bir seyrine gözatarsak, görürüz ki, seçimin ga
yesi, milletin iradesinin Meclise en iyi, en isabetli şekilde aksetmesini temin sadedindedir. , 

Geçmiş iktidarlarda bunların çok emsallerini gördük; özellikle, bundan evvelki iktidarlarda ve 
bugünün iktidarında da, nasıl, iktidarımızı devam ettiririz ve nasıl, az yüzdelerle çok milletvekili 
çıkarırız şeklindeki gayretler, hep tevali ederek, devam ederek sürmüştür. 

Seçim sistemlerinde çoğunluk esasının istikrar getirdiği, nispî sistemin de adalet getirdiği şek
lindeki görüşler, daima taraftar kazanmıştır; ama, görüyoruz ki, bir nüfus sayımı yapmadan ve gün
celleştirmeye de itibar etmeden bu kanun teklifinin huzurlarınıza getirilmesi, 1990 yılına ait seçim
le ilgili esaslar nazara alınarak milletvekili dağılımının tespit edilmesi, fevkalade isabetsiz olmuş
tur. Özellikle, Doğru Yol Partisinin "1996'ya kadar seçim olmayacak" şeklindeki beyanlarını yıl
larca dinlediğimiz halde, birdenbire, güvenoyu alamayınca, çaresizlik içerisinde, acele bir seçime 
gidilmesi, işte, böyle, hazırlıksız ve acele getirilmiş bir kanun teklifiyle, bizi, karşı karşıya bırak
mıştır. 

Ara seçimlere razı olmayanlar, bir anda güvenoyu alamayınca, böyle bir noktada, acele seçi
me razı olmak noktasında, bizi, böyle, hazırlıksız bir kanun teklifiyle; Meclisimizi, günlerdir, ace
leye getirilmiş böyle bir kanun teklifini müzakere etmek -gerek Anayasa Komisyonunda gerekse 
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Yüce Mecliste- mecburiyetiyle karşı karşıya bırakmıştır. Anayasa ile uyumlu olmayan ve Anaya
saya uygunluğu hep tartışmalı olan bu kanun teklifini, ilim mahfilleri, fevkalade isabetsiz, aceleye 
getirilmiş bir kanun teklifi olarak tavsif etmektedirler. 

Uyum kanunlarının çıkarılamamış olması, bu kanun teklifinin bir boşluğunu ve bir noksanlı
ğını ifade etmektedir. 

Yurtdışındaki kardeşlerimize "özellikle size oy hakkı tanıyacağız ve bunu, en salim manada, 
hudut kapılarında değil, geldiğiniz zaman değil, orada alınacak oylarınızla yapacağız" şeklinde va
atte bulunulmuş olmasına rağmen, büyük bir talihsizliktir ki, bundan sarfınazar edilmiş, Alman hü
kümetinin rıza göstermediği, bu işin zor olduğu, güvenlik temin edilemediği mülahazalarıyla, o 
kardeşlerimizin hayalleri de söndürülmüştür. 

Alınan baraj kararları hiç kimseyi memnun etmediği gibi, özellikle küçük partileri fevkalade 
huzursuz etmiştir. Temsilde adalet, yönetimde istikrar prensipleri, sadece sözde kalmış, yakalana
mamıştır. 

Fizikî şartların fevkalade vahim olduğu 24 Aralıkta; yani, kış aylarında seçimin ne kadar zor 
şartlar altında yapılacağı hususu, herkesin birleştiği konu olmuştur. 

Anayasa yapılırken yardımcı olan kardeşlerimizin, bugün, bu barajlar ve bu kanun teklifinin 
getirdiği hükümler karşısında ne kadar sıkıntıda olduklarını buradan ifade etmek mecburiyetinde
yim. 

Türkiye'de, seçim, siyasal, hukukî, sosyal, hatta, manevî yönden bir zaruret haline geldiği bu
günden "seçim, gümrük birliği, petrol anlaşması, terör, 5 Nisan kararlan yönünden zaruret haline 
gelmiştir" diyenlerin kulakları çınlasın diyorum. 

"İstikrar hükümetleri çıkaracağız" derken, böyle bir seçim kanunuyla gelecek iktidarların, na
sıl istikrarsız olacağı hususunu da, yine, takdirlerinize arz ediyorum. 

İlave müddetler, TRT, devlet ve hükümet imkânlarını kullanmak sizi iktidar yapsa da, huzu-. 
runuzun olmayacağını buradan ifade etmek istiyorum. 

Ülke milletvekilliğinin nereden ve ne maksatla alındığı ve neye yarayacağı hususu dahi, bu 
kürsüden ifade edilmemiş; halen, acayip bir tatbikat, bu memleket insanını, özellikle seçimle ilgili 
bürokratlarımızı da gerek tevzide gerek seçimin devamı müddetince hep sıkıntıda bırakacaktır. Ba
rajları hazırlayanlar, barajlarda boğularak, bugün... , 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Devam edin Sayın Oğuz. . 
ALİ OĞUZ (Devamla).- ...geçmişte yaptıkları yanlışlıkların, inşallah, hesabını vermek ve acı

sını çekmek durumunda kalacaklardır. Bir seçim kanunu çıkarıp, sıkıntı içerisindeolan ülkemizi, 
seçime gönderip, kurtarmak da bir başarı, bir mazhariyet ve neticesi itibariyle, milletimiz için bir 
kurtuluş olacaktır. Bu seçim, memleketimizi dört seneden beri, yoksulluğa, sefalete, kıtlığa ve her 
yönde ıstıraplara gark eden bu Hükümetin sonu olacaktır. 

Memleketimiz ve milletimiz için, bu kanunun hayırlı olmasını ve bir an evvel, seçime gidile
rek, bu Hükümetten kurtuİunmasını temenni eder; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi en derin saygıla
rımla selamlarım efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 

Sayın Bütün.. 
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ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Şemsek?.. Yok. 
Sayın Kumaş?.. Yok. 

Sayın Ayhan?.. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN - Görüşmeler tamamlanmıştır. 

Önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Seçim Yasaları Değişiklik Teklifinin 16 ncı maddesiyle değiştirilen 2839 
sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Veli Aksoy Hasan Hüsamettin Özkan Ender Karagül 
İzmir İstanbul Uşak 

H. Uluç Gürkan M. İstemihan Talay 
Ankara, İçel 

MADDE 16.- 2839 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların toplamının o çevreden çıkacak milletvekili sa
yısına bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az olan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletveki
li tahsis edilmez. Ancak, seçim çevrelerinde, bu oran hiçbir biçimde yüzde 10'luk ülke barajının al
tına düşemez ve bu seçim çevrelerinde kullanılan geçerli oyların yukarıda belirtilen orandan azını 
alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletvekili tahsis edilmez." 

Gerekçe; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesi, seçim çevresi için bir 
baraj koymaktadır. Oysa, d'Hondt sisteminin seçim çevresi itibariyle barajı kendi yapısı içindedir. 
Bunu bozan yüksek oranlı suni baraj kaldırıldığından, fıkra yeniden tanzim edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Seçim Yasaları Değişiklik Teklifinin 16 ncı maddesiyle değiştirilen 2839 

sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Veli Aksoy , 

İzmir 
ve arkadaşları 

Madde 16 - 2839 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Bir seçim çevresinde kullanılan geçerii oyların toplamının o çevreden çıkacak milletvekili sa
yısına bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara millet
vekili tahsis edilmez. Ancak, seçim çevrelerinde, bu oran hiçbir biçimde yüzde 10'luk ülke barajı
nın üzerine çıkamaz ve bu seçim çevrelerinde kullanılan geçerli oyların yukarıda belirtilen orandan 
azını alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletvekili tahsis edilmez. " 

Gerekçe: 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesi seçim çevresi için bir 
baraj koymaktadır. Oysa, d'Horidt sisteminin seçim çevresi itibariyle barajı kendi yapısı içindedir. 
Bunu bozan yüksek oranlı suni baraj kaldırıldığından, fıkra yeniden tanzim edilmiştir. 
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Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Seçim Yasaları Değişiklik Teklifinin 16 ncı maddesiyle değiştirilen 2839 
sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Veli Aksoy 

izmir 

ve arkadaşları 
Madde 16.- 2839 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir. '. i ; ' 
MBir seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların toplamının, o çevreden çıkacak milletvekili 

sayısına bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara mil
letvekili tahsis edilmez. Ancak, iki ila yedi milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde bu oran yüzde 
15 olarak uygulanır ve bu seçim çevrelerinde kullanılan geçerli oyların, yukarıda belirtilen orandan 
azını alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletvekili tahsis edilmez." 

Gerekçe: 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesi, seçim çevresi için bir 
baraj koymaktadır. Oysa, d'Hondt sisteminin, seçim çevresi itibariyle barajı kendi yapısı içindedir. 
Bunu bozan yüksek oranlı suni baraj kaldırıldığından, fıkra yeniden tanzim edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Seçim Yasaları Değişiklik Teklifinin 16 ncı maddesiyle değiştirilen 2839 

sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Veli Aksoy 

İzmir 

ve arkadaşları 
Madde 16- 2839 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir. 
"Seçime katılmış siyasî partilerin ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy 

sayıları da hizalarına yazılır. Siyasî partilerin oy sayıları önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... ile o 
çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız 
adayların aldıkları oylar, ayırım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Seçim çev
resinden çıkacak milletvekili sayısı kadar, bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara, 
rakamların büyüklük sırasına göre milletvekilleri tahsis olunur. 

Gerekçe: 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesi seçim çevresi için bir 
baraj koymaktadır. Oysa, d'Hondt sisteminin, seçim çevresi itibariyle barajı kendi yapısı içindedir. 
Bunu bozan suni baraj kaldırıldığından, fıkra yeniden tanzim edilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, son okuttuğum önerge, en aykırı önergedir; katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. . 

Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden Sayın Gürkan, buyurun efendim. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; nispî temsil sistemine 
"barajlı d'Hondt" adı vererek, Anayasamızdaki temsilde adalet ilkesi uyarınca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bir mesafe kaydetmeye başladık. Ancak, bunu, şu an görüşmekte olduğumuz 16 
ncı maddeyle önemli ölçüde daraltıyor ve sınırlandırıyoruz. Ülke genelinde, yüzde 10 dolayında bir 
genel barajımız var; ancak, buna ilave olarak seçim çevrelerinde değişik oranlarda, yüzde 25'den 
başlayıp, yüzde 10'un altında, belki yüzde 6'lara kadar inebilecek, değişik, yerel bölge barajları da 
kullanıyoruz. Bu, hem kendi içinde adil, eşitliğe uygun bir yapılanma değil hem de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi iradesinin tecelli ettiği, oluştuğu, d'Hondt sisteminin kendi yapısına, özüne aykırı. 

D'Hondt sistemi, özellikle seçim çevrelerindeki .milletvekilliklerinin, hesabında, kendi barajı
nı, kendi yapısı içinde bulmaktadır. Bunu, ikinci bir barajla, küçük seçim çevrelerinde, çok yüksek 
oranlarda, bir noktada yeniden bağlamak, d'Hondt. sisteminin özelliğini ve de temsilde adalet bakı
mından, varsa bir güzelliğini tümüyle yok edecek niteliktedir. 

Önergemiz, bu adaletsizliği, sisteme monte edilmek istenilen ikinci bir barajı, gidermeyi 
amaçlamaktadır; bu nedenle, Meclisimizin, bu konuda biniz duyarlı davranıp seçim yasalarında 
temsilde adalet ilkesinin gereğini, bir defalık değil, kalıcı olarak yerli yerine yerleştirebilmek için, 
önergemiz doğrultusunda oy kullanacağını umuyor, hepinize saygılar sunuyoruz. 

Sağ olun. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı. ; 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın Gürkan, diğer önergelerle ilgili tasarrufunuz?... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Geri çekiyorum. 
BAŞKAN - Diğer önergeler geri verilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 17. - 2839 sayılı Kanuna 34 üpcü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 34/A 
maddesi eklenmiştir. 

Siyasî partilerin çıkaracakları ülke seçim çevresi milletvekili sayısının hesabı 
MADDE 34/A. - Seçime katılmış ve 33 üncü maddede belirtilen % 10'luk ülke barajını aş

mış olan siyasî partilerin adları alt alta ve aldıkları geçerli oy sayıları da hizalarına yazılır. Siyasî 
partilerin oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe ... ila ülke seçim çevresi milletvekili sayısı
na ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Seçim çev
resinden çıkacak milletvekilleri sayısı kadar bu payların sahibi olan partilere sayıların büyüklük sı
rasına göre milletvekilleri tahsis olunur. 

Son kalan milletvekilliği için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında ad 
çekilmek suretiyle tahsis yapılır. • 

Seçime katılan siyasî partilerden hiçbirisi birinci fıkrada gösterilen oranda oy alamamışlarsa, 
ülke seçim çevresi milletvekilleri, seçime katılan siyasî partiler arasında ikinci fıkra hükümlerine 
göre-paylaştırıl ir. 
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Bu maddeye göre siyasî partilerin çıkaracakları ülke seçim çevresi milletvekili sayısının hesa

bı Yüksek Seçim Kurulunca yapılır. 

Milletvekilliği ara seçimlerinde, boşalan üyelikler arasında ülke seçim çevresi milletvekillik
lerinin de bulunması halinde, ara seçim yapılan seçim çevrelerinde siyasî partilerin çıkaracağı ülke 
seçim çevresi milletvekillerinin sayısı, bu seçim çevrelerindeki geçerli oyların toplamı üzerinden 
bu madde hükümlerine göre hesaplanır. Ayrıca seçim yapılmaz." 

BAŞKAN - Madde üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Fethullah Erbaş; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Sayın başkan, değerli milletvekilleri; 17 

nci maddeyle, Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesine bir 34-A maddesi eklenmiş olu
yor. Değerli kardeşlerim, burada ülke seçim çevresi milletvekilliği ibaresi geçiyor. Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 80 inci maddesi şunu söylüyor: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, se
çildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler." 

Şimdi, ülke seçim çevresi milletvekili ile bölgesinden seçilen milletvekili arasındaki fark ne 
olacak; onlar da, bütün ülkeyi, temsil edecekler, biz de bütün ülkeyi temsil edeceğiz. Bizim aramız
daki fark ne olacak; yani, bu sisteme göre yeni seçilecek milletvekillerinin özelliği nedir? 

Değerli kardeşlerim, bu maddeyi koymanın sebebi; Tansu Çiller'in yeniden seçilmesi midir 
veya Deniz Baykal'ın'yeniden seçilmesi midir veya Murat Karayalçın'ın yeniden seçilmesi midir? 

Değerli arkadaşlar, böyle haksız bir şekilde ortaya konulan ülke seçim çevresi milletvekilliği
ni şahsen içime sindiremiyorum; bu 100 milletvekilliği, seçim çevrelerine bölünmeliydi, seçim 
çevrelerinden seçilmeliydi; vatandaş da -Van'dan gelen vatandaş, nasıl benim yakama yapışıyorsa-
onların yakasına da yapışabilmeliydi; layüsel bir milletvekili; bunu kabul etmeyi, hakikaten, vicda
nıma sığdıramıyorum. Bu insanlar, hakikaten, layüsel bir milletvekilliği, haybeden gelenler gibi 
görünüyor bana. Anayasanın 80 inci maddesi açık; maddede deniliyor ki: "Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler." 
Bizler, bütün milleti temsil ediyoruz; bunlar, kimi temsil edecek; bunun cevabı açıkta kalıyor. 

İkincisi, Anayasa Mahkemesi, bunu iptal etmesin diye, maddenin sonuna, hakikaten, hiç uy
gun olmayan bir şey sokmuşlar. Ne demişler; eğer, bu layüsel milletvekilleri, aristokrat milletve
killeri, genef başkanların emriyle seçilen milletvekilleri ölürse -Allah geçinden versin- ne olacak; 
Anayasaya aykırı bir durum ortaya çıkacak. Bunu kapatmak için, yapılacak ilk ara seçimde, ölen
ler sayısınca, aldıkları oya göre milletvekilliği verilecek yine partilere. Bu şekilde ara seçim yapı
lamayacak bunlar için. Yani, bu uydurma maddelerle, bunun, bu şekilde düzenlenmesi, hakikaten 
uygun değildir. 

Üçüncü olarak, bu 100 milletvekilini niçin aldı bu partiler; acaba, istikrar olsun diye mi aldı? 
Eğer, istikrar olsun diye alıyorsa, hangi parti en fazla oy alıyorsa, 100 milletvekilini de ona vere
lim, çıksın gitsin. (RP sıralarından alkışlar) Madem ki, istikrar için bu 100 milletvekilliğini verdi
niz, hangi parti en fazla oyu almışsa, 100 milletvekilliğinin hepsini ona yerelim, istikrar olsun. (RP 
ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yok, eğer, partiler arasında küçük küçük parçala
yacaksınız, yine istikrar olmayacak. Eğer, bu 100 milletvekilliğini, liderlere bir imkân olarak tanı
yorsanız, onu da, Yüce Meclisin takdirine bırakıyorum. Milletime sesleniyorum; bu 100 milletve
kili için, hakikaten, oy vermesinler. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 

Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok._ 
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Sayın Kırış, Sayın Kumaş, Sayın Ayhan ve Sayın Bütün şahısları adına konuşmaktan vazgeç

mişlerdir. 

Madde üzerinde önergeler vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı Kanun Teklifinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan "ve 33 üncü maddede belirtilen yüzde onluk ülke barajını aşmış olan" ibaresinin fıkra metnin
den çıkarılmasınıarz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı 

Adana İçel Hatay 

Süleyman Ayhan Bestami Teke 

Çanakkale Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı Kanun Teklifinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan "yüzde onluk" ibaresinin "yüzde beşlik" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı Kanun Teklifinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan "sonra ikiye, sonra üçe" ibaresi yerine "sonra birbuçuğa, sonra ikiye, sonra ikibuçuğa" ibare
sinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı Kanun Teklifinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan "ila" ibaresi yerine, "sırası takip edilerek" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
"birbirine" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
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"milletvekilliği için" ibaresi yerine, "milletvekilliğinde" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ede
riz.' •' .•• • ' " 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının başına 
"en" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
"bunlar arasında" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer 
alan "birinci fıkrada gösterilen oranda" ibaresi yerine, "yüzde 10'luk ülke barajı oranında" ibaresi
nin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
, Adana 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birin
ci satırında yer alan "seçime katılan" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
, Adana 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 17 nci maddesinin üçüncü,fıkrasının ikinci 
satırında yer alan "seçime katılan" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer 
alan "ikihci fıkra hükümlerine göre" ibaresi yerine "ad çekilmek suretiyle" ibaresinin kullanılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasına "he
sabı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve seçim çevrelerine dağıtımı" ibaresinin konulmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer 
alan "bu maddeye göre" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer 
alan "Kurulunca" ibaresi yerine "Kurulu tarafından" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer 
alan "partilerin çıkaracakları" ibaresi yerine "partilere verilecek" ibaresinin konulmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer 
alan "hesaplanır" ibaresi yerine "belirlenir" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin, 
Adana 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasına "çev
relerinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "seçime katılan" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin 
• ; . . Adana 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer 
alan "bu madde" ibaresi yerine "yukardaki fıkralar" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

• Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer 
alan "ara seçim yapılan seçim çevrelerinde" ibaresinin fıkra metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları , 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, en aykırısı buydu, buradan başlıyorum. 
Önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜÖĞLU (Zonguldak) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahibinin konuşma talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Tekin, bundan sonraki önergeler de size ait; bir tasarrufunuz olacak mı? 
TURGUT TEKİN (Adana) - Önergeleri geri çekiyorum. 

BAŞKAN - Önergeler geri verilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜÖĞLU (Zonguldak) - Sayın Başka
nım, bir şeyi arz edebilir miyim efendim. 

BAŞKAN - Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜÖĞLU (Zonguldak) - Maddenin 

son fıkrası, Türkiye milletvekilliğinde boşalma olduğu zaman ara seçimi düzenleyen bir fıkra efen
dim. Daha önce 3 üncü maddede yaptığımız değişiklikle, ülke seçim çevresinde seçilen bu millet
vekillerinin, partilerin yetkili organlarınca illerle ilişkilendirileceğine dair bir hüküm koyduk. Bu 
durumda, bu milletvekilleri, artık, birer ilin milletvekili olacaklardır. Dolayısıyla, boşalma halinde 
p illerde ara seçim yapılması söz konusudur ve 17 nci maddenin son fıkrasının artık bir işlerliği kal
mamaktadır. Bunun, redaksiyon sırasında göz önüne alınarak çıkarılması mümkünse, o yolu takip 
edelim; değilse, bir önerge hazırlamamız için bize mühlet verebilir misiniz efendim? 

BAŞKAN - Redaksiyon için bir önerge hazırlarsanız, bitiminde onu ancak yürürlüğe koyabi
lirim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) -Sayın Başkan, bu noktada iki şey söyleye
ceğim: Birisi, bir siyasî parti 80 tane milletvekilliği kazanırsa -illerin sayısı 79- nasıl taksim ede
cekler? Yani, söyledikleri, matematiksel olarak mümkün değil. Yani, siz, ülke çapında seçilen bir 
milletvekilini, bir ilin üzerine yazıp sonra, başına bir hal gelirse, o ilden seçtirmeniz... Bu, Anaya
sanın nefesine uygun bir şey! 

Diğer nokta da; söyledikleri bir redaksiyon değil, tamamen yeni bir... 

BAŞKAN - Ben de bu aşamada bir şey yapmayacağımı söyledim zaten. İçtüzüğün 86 nci 
maddesini kullanmak istediler anladığım kadarıyla; o da bu aşamada mümkün değil. 

17 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler,.. 17 nci madde kabul 
edilmiştir. 
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18 inci maddeyi görüşmeye başlıyoruz. 
Buyurun, okuyun efendim. 

MADDE 18. - 2839 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 35. - İl seçim kurulu başkanı alınan sonuçlara göre, o seçim çevresinde; siyasî parti 
aday listelerinden ve varsa bağımsız adaylardan seçilenleri tespit eder ve tutanağın bir suretini o se
çim çevresinde ilan ettirir. Diğer bir suretini, bir hafta süre ile il seçim kurulu kapısına astırır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, gruplar adına söz talebi yok. 

Sayın Bütün, Sayın Kumaş ve Sayın Ayhan konuşma taleplerini geri aldılar. 
Önergeleri işleme alıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 18 inci maddesinin ilk cümlesinin "o seçim 
çevresinde alman sonuçlara göre il seçim kurulu başkanı" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı 
Adana İçel Hatay 

Bestami Teke Süleyman Ayhan 

Hatay Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 18 inci maddesinde yer alan "bir hafta sü
reyle" ibaresinin yerine "üç gün" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 18 inci maddesine "çevresinde" ibaresin
den sonra gelmek üzere "bir hafta süreyle" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olaıı 886 sıra sayılı kanun teklifinin 18 inci maddesine "seçilenleri" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "tutanakla" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - En aykırısı budur. 
Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 

- 107 — 



T.B.M.M. B : 1 5 26 .10 .1995 0 : 2 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önerge sahibinin konuşma talebi yok. 
Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Tekin, diğer önergeler de size ait; başka önerge yok. 
TURGUT TEKİN (Adana) - Geri çekiyorum efendim. 

BAŞKAN - Geri çekiyorsunuz, tasarrufunuzu öyle kullanıyorsunuz. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
19 uncu maddenin görüşrnelerine geçiyoruz; maddeyi okutuyorum: 

MADDE 19. - , 2839 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. , 

Milletvekili seçilenlere, il seçim kurulu tarafından, milletvekili seçildiklerine dair derhal bir 
tutanak verilir. Bu tutanaklardan iki örneği de Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına en seri vasıtay
la gönderilir. Ülke seçim çevresinden milletvekili seçilenlerin tutanakları ise Yüksek Seçim Kuru
lu tarafından tanzim edilerek seçilenlere verilir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tutanaklardan bi
rini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Sayın Bütün, Sayın Kumaş, Sayın Ayhan?.. Konuşma talebinde bulunmuyorlar. 

Önergeleri işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 19 uncu maddesine "seçilenlere verilir" iba
resinden sonra gelmek üzere "veya en geç 24 saat içinde seçilenlere gönderilir" ibaresinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

.Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı 
Adana İçel Hatay 

Bestami Teke Süleyman Ayhan 

Hatay Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 19 uncu maddesinde yer alan "en seri vası
tayla" ibaresi yerine "en geç 24 saat içinde" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 19 uncu maddesinin son satırında yer alan 
"verir" ibaresi yerine "sunar" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 19 uncu maddesinde yer alan "Yüksek Se
çim Kurulu Başkanlığı tutanaklardan birini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verir" iba-
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resinin "Bu tutanaklardan birisi Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulur" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, en aykırı önerge budur; katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Hükümet, önergeye katılmıyorlar. 
Önerge sahibinin konuşma talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın Tekin, bundan sonraki önergeler de sizin; tasarrufunuz olacak mı? 
TURGUT TEKİN (Adana) - Geri alıyorum. 

BAŞKAN - Önergeler geri verilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 19 uncu madde kabul edil

miştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 20. - 2839 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. . 
Milletvekili seçimi sonucunda bağımsız adayın aldığı oy seçilmesine yetmezse, emanete alı

nan para Hazineye gelir yazılır. , 

BAŞKAN - Madde üzerinde, grupları adına konuşma talebi?.. Yok. 

Sayın Bütün, Sayın Kumaş, Sayın Ayhan, konuşma taleplerini geri çektiler. 
Önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı Kanun Teklifinin 20 nci maddesinde yer alan "gelir yazılır" 
ibaresi yerine "irat kaydolunur" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin .', ' Ali Su Abdullah Kınalı 
Adana İçel Hatay 

Süleyman Ayhan Bestami Teke 

Çanakkale Hatay 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı Kanun Teklifinin 20 nci maddesinde yer alan "aldığı oy se
çilmesine yetmezse" ibaresi yerine "seçilememesi durumunda" ibaresinin konulmasını arz ve tek
lif ederiz. . 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı Kanun Teklifinin 20 nci maddesinin başına gelmek üzere 
"XX nci Dönem" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı Kanun Teklifinin 20 nci maddesine "Milletvekili" ibaresin
den gelmek üzere "genel" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

, . ve arkadaşları 

BAŞKAN - En aykırı önerge buydu. 

Sayın Komisyon?.. . 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 

Önerge sahibinin konuşma talebi?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Tekin, bundan sonraki önergeler de sizin... 

TURGUT TEKİN (Adana) - Geri çekiyorum efendim. 

BAŞKAN - Önergeler geri verilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 20 nci madde kabul edilmiş
tir.. , 

21 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 21. - a) 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkra
sının son cümlesi, 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi, 30 uncu maddesi, 31 inci 
maddesinin ikinci cümlesi, 32 nci maddesinin (ğ) ve (h) bentleri, 34 üncü maddesinin üçüncü fık
rasının son cümlesi, 

b) 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bu Ka
nunun 38 inci maddesinde yazılı kontenjan adaylığı ile" ibaresi, 38 inci maddesi, 46 nci maddesi
nin üçüncü fıkrasındaki "kontenjan adayları hariç" ibaresi, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN - Maddenin görüşmelerine geçiyorum. 

Gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

$ayın Bütün, Sayın Kumaş, Sayın Ayhan'ın söz talepleri, yok; geri alındı. 

Önergeleri işleme alıyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 21 inci maddesinin (b) bendindeki "fıkra
sında yer alan" ibaresi yerine "fıkrasındaki" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı 

Adana İçel Hatay 

BestamiTeke Süleyman Ayhan 

Hatay Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı Kanun Teklifinfcı 21 inci maddesinde yer alan "fıkrasında
ki" ibaresinin "fıkrasında yer alan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı 

Adana İçel Hatay j 
BestamiTeke Süleyman Ayhan j 

Hatay Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına j 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 21 inci maddesinin (b) bendinin son satı
rındaki "kontenjan adayları hariç ibaresi" sözcüklerinden sonra gelmek üzere "ile 105 inci madde
si" ibaresinin eklenmesini saygıyla arz ederiz. i 

Ahmet Şeref Erdem Mustafa Çiloğlu Ömer Lütfi Coşkun 

Burdur Burdur Balıkesir ! 
Mustafa Küpeli Selahattin Karademir Haydar Baylaz 

Adana Kahramanmaraş Bingöl 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı Kanun Teklifinin 21 inci maddesinin (a) bendinin son satı

rına "ile son fıkrası" ibaresinin eklenmesini saygıyla arz ederiz. 
Yılmaz Ovalı Nevzat Ercan Sabri Güner 

Bursa Sakarya Kars 

Muzaffer Arıkan Fuat Çay 
Mardin Hatay ' -

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri, aykırılık derecesine göre işleme alıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 21 inci maddesinin (a) bendinin son satırı
na "ile son fıkrası" ibaresinin eklenmesini saygıyla arz ederiz. 

Yılmaz Ovalı 
- Bursa 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Katılmıyoruz 

efendim. 
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BAŞKAN - Sayın Hükümet? 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir)-Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önerge sahibinin konuşma talebi?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler». Önerge kabul edilmemiştir. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, arkadaşlar geliyorlardı... 
BAŞKAN - Efendim kabul etmediler. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 21 inci maddesinin (b) bendinin son satı
rındaki "kontenjan adayları hariç ibaresi" sözcüklerinden sonra gelmek üzere "ile 105 inci madde
si" ibaresinin eklenmesini saygıyla arz ederiz. 

Ahmet Şeref Erdem 

Burdur 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOGLU (Zonguldak) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahibinin konuşma talebi?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 21 inci maddesinin (b) bendindeki "fıkra
sında yer alan" ibaresi yerine "fıkrasındaki" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. > 

Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOGLU (Zonguldak) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir)-Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahibinin konuşma talebi?;. Yok. -
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.., Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin 21 inci maddesinde yer alan "fıkrasındaki" 

ibaresinin "fıkrasında yer alan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

, ' • • ' . . ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Katılmıyoruz 

efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeye, Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

Önerge sahibinin konuşma talebi?.. Yok. ' 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

21 inci maddeyi bu haliyle oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 21 inci 
madde kabul edilmiştir. • 

Sayın milletvekilleri, Sayın Şevket Kazan ve arkadaşlarının bir önergesi var, okuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifine, 21 inci maddeden sonra gelmek üzere, aşa
ğıdaki önerimizin 22 nci madde olarak ilave edilmesini saygıyla arz ederiz. 

"Madde 22.- 298 sayılı Seçim Kanununun 180 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren altı ay içinde açılmadı
ğı takdirde kovuşturma yapılamaz." 

Sayın Kazan, önergenizi işleme alabilmem için -yeni bir madde- Komisyonun çoğunluğunun 
orada olması lazım. Şu anda, bakıyorum ki, Komisyon çoğunluğu yok. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, gruplarla görüştük, Komisyon Sözcüsüyle de 
görüştük... 

BAŞKAN - Efendim "çoğunluğumuz var" derlerse, ben, işleme alırım; ama, Komisyon ço
ğunluğu yok. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, arkadaşlar gelsinler. Grup sözcüleri de kabul et
tiler. İstirham ediyorum... Hepimizle ilgili bir konu, grup sözcüleri de kabul ettiler; grup başkanve-
killeriyle de görüştük... 

BAŞKAN - Sayın Kazan, ben, görüşmediniz demiyorum; ben, bana düşeni yapıyorum. 

Önergenizi işleme alamıyorum efendim. 
Geçici madde Vi okutuyorum: -
GEÇİCİ MADDE 1. - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden seçim tarihine kadar olan süre için

de siyasî partilerin tüzüklerinde seçimle ilgili hükümlerin düzenlenmesi veya değiştirilmesi için de
ğişiklik yapma yetkisi partilerin merkezdeki yetkili karar organlarına aittir. 
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BAŞKAN - Gruplar adına konuşma talebi yok. 

: Sayın-Bütün, Sayın Kumaş ve Sayın Ayhan konuşma isteklerini geri çektiler. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin Geçici 1 inci maddesine "tüzüklerinde" iba

resinden sonra gelmek üzere "yer alan" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı 
Adana İçel , Hatay 

Süleyman Ayhan Bestami Teke 
Çanakkale Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin geçici 1 inci maddesinde yer alan "merkez
deki" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı 
Adana İçel Hatay 

Süleyman Ayhan Bestami Teke 

Çanakkale Hatay 
Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin geçici 1 inci maddesinde yer alan "partile
rin" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin ' Ali Su Abdullah Kınalı 
Adana İçel Hatay 

Süleyman Ayhan Bestami Teke 
Çanakkale Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı kanun teklifinin geçici 1 inci maddesinde yer alan "hüküm
lerin düzenlenmesi veya değiştirilmesi için" ibaresi yerine "hükümlerde" ibaresinin konulmasını 
arz ve teklif ederiz. ; 

Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı 

Adana İçel Hatay 
Süleyman Ayhan Bestami Teke 

Çanakkale Hatay 

BAŞKAN - Son okunan önerge, en aykırı olanıdır; bu önergeyi işleme koyuyorum: 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? -

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahiplerinden konuşma isteği?.. Yok. 
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Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Turgut Bey, diğer önergeler de sizin; tasarrufunuz geri çekmek şeklinde... 
TURGUT TEKİN (Adana) - Evet, geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN - Önergeler geri verilmiştir. • 

Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici madde 1 kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yayımından sonra yapılacak ilk milletvekili genel seçimin
de yurtdışındaki yurttaşlarımızın oy kullanmalarında, yürürlükteki hükümlere göre gümrük kapıla
rında oy kullanma yöntemi uygulanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Erdal... , 

FUAT ÇAY (Hatay) - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Coşkun Gökalp konuşacak 
Sayın Başkan. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Erdal, buyurun efendim. ' . ' • - . 

RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan, Siyasî Partiler Kanunu ve Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması
na İlişkin 886 sıra sayılı Kanun Teklifinin geçici 2 nci maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adı
na ;söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. 

Değerli arkadaşlar, bu geçici maddeyle, yurtdışında çalışmakta olan işçilerimiz, yine daha ön
ceki. Seçimkanununda olduğu gibi, gümrük kapılarına gelecekler, orada oylarını kullanacaklar. Bu 
teklif hazırlanırken ne vaatlerle hazırlandı; ancak, Genel Kurula geldiği zaman tam tersyüz oldu... 

Buradan, Gümrük Birliğine girmek isteyen, Avrupa Birliğine girmek isteyen partilere sesleni
yorum: Görüyorsunuz, en tabiî hakkımız olan, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasî parti
ler, vatandaşın en doğal hakkını, seçme hakkını kullandıramıyor; nerede; Batı'da ve demokrasinin 
beşiği olan ülkelerde. 

İşte biz, Avrupa Birliğine, Gümrük Birliğine bunun için karşıyız. Bu ülkeler, Türkiye'de iste
diği gibi at oynatıyorlar. İşte Çekiç Güç... Bağımsızlığımızı ihlal ettiği halde ülkemizden çıkaramı
yoruz. Bugün, Türkiye'de görevli olan Amerika ve diğer Batı ülkelerinin insanları Türkiye'de bir 
suç işlediği zaman, Türk kanunlarına göre, Türkiye'deki mahkemelerde yargılanmaz, kendi ülke
lerinde yargılanırlar; ama, biz, görüyorsunuz, en doğal hakkımız olan oy kullanma hakkımızı dahi 
bu ülkelerde kullanamıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de mutlaka bir seçim olması lazımdı. Biz, Refah Partisi olarak, 
bunu istiyorduk; ancak, seçim yapacağız diye Avrupa'nın istediği kanunların, istediği şekilde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden çıkmasını istemiyorduk. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü, iki günden beri, bu konuda Refah Partisine, ağza 
alınmayacak şekilde hakaret ediyor. Bu hakareti, aynen, kendilerine iade ediyoruz. Biz, kurulduğu
muzdan bugüne kadar ne dediysek aynı şeyi söylüyoruz; içimiz bir dışımız bir; ancak, Cumhuriyet 
Halk Partisi çok değişmiştir. 1974'te Cumhuriyet Halk Partisi ile biz hükümet olduk; o zaman ney-
sek şimdi de oyuz; ancak, 1974'teki Cumhuriyet Halk Partisi, bugün, tamamen, yüzde yüz değiş
miştir. 
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İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Boşver o işleri... \ 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Onun için, asıl takıVyeyi Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor, 
Refah Partisi yapmıyor. Takıyye demek, dün başka bugün başka konuşmak demektir. Dün sosya
list, solcu olan Cumhuriyet Halk Partisi, bugün bir numaralı kapitalist ve Amerikan hayranı oldu. 
İşte, buna takıyye denir; yarın ne olacak belli değil. Sırf Doğru Yol Partisiyle hükümet olmak için 
her türlü kılığa giriyor; şekilden sekile, renkten renge değişiyor. Renginiz belli değil; onun için 
"renksiz" diyordu Sayın Genel Başkanımız bazı partilere; şu anda Cumhuriyet Halk Partisi de renk
sizdir. Görüyorsunuz, Doğru Yol Partisini dağıttınız; neredeyse, birleşeceksiniz. Takıyyeyi Cum
huriyet Halk Partisi yapıyor. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun teklifinin, inşallah, çıkmasını temenni ediyoruz ve kısa zamanda 
sandık başına gideceğiz. Bu millet, istediği idareyi, istediği iktidarı, inşallah, işbaşına getirecek; sırf 
menfaat için kurulan Cumhuriyet Halk Partisi ve Doğru Yol Partisi gibi partileri bir daha işbaşına 
getirip de, bunları başımızdan atmak için uğraştırmayacak. Şimdi, âdeta bu millet bu Hükümeti -
aslında hükümet yok; ama, şeklen hükümet- başımızdan atmak için dua ediyor, biz de uğraşıp du
ruyoruz. 

Bu seçim kanununun hayırlı olmasını temenni eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli)-Niye haber gönderdiniz geçenlerde?.. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisine sataşma yapmıştır. 

BAŞKAN - Şimdi sözcünüz konuşacak zaten. Şimdi sözcünüz konuşacak, size söz veriyorum, 
istediğinizi söylersiniz sizde. 

Sayın Coşkun Gökalp, buyurun efendim; sataşmaya da cevap verin, her şeye de cevap verin; 
söz sizin. 

CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
başta, Grubum Cumhuriyet Halk Partisi adına ve şahsım adına, zatı âlinizi ve Yüce Meclisin de
ğerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Biraz önce burada konuşan değerli Refah Partisi sözcüsü, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü
nün kendilerine bir şeyler söylediğini söyledi; o sözlerden alınmış olsa gerek. Ben, Anayasa Ko
misyonunda ve bugün burada, bu teklifin geneli üzerinde konuşurken Refah Partisiyle ilgili bir gö
rüş belirtmedim,'bir şey söylemedim. Benim haricimde herhangi bir arkadaşım bir şey söylediyse 
onu da bilemiyorum. \ .;. 

ZİYA HALİS (Sivas) - Doğru söylemiştir, ne dediyse doğrudur. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Onu da bilemiyorum. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Doğru söylemiştir. 

• COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Ama, Sayın Refah Partisi sözcüsünün "kapitalist Amerikan 
hayranı" sözcüklerini, kendilerine aynen iade diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün kur
duğu bir partidir; kaynağını ve kuvvetini, Ulusal Kurtuluş Savaşından almıştır. Cumhuriyet Halk 
Partisi, tam bağımsız, gerçekten demokratik Türkiye'yi isteyen, Türkiye'deki tek partidir. Cumhu
riyet Halk Partisini ağzına alacak insanların ve partilerin dikkat etmesi gerekir. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bugün, burada, Anayasa kadar önemli ve hayatî bir kanun teklifini gö
rüşüyoruz. Bu kanun teklifi üzerindeki görüşlerimizi, teklifin geneli üzerinde görüşürken söyledik. 
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Madde üzerindeki görüşlerimize gelince, geçici 2 nci maddeyle ilgili olarak, Türkiye'de se

çimlerin. yapılması, zaruretlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştın Parlamentoda grubu bulunan 
tüm partiler, erken genel seçim istemişlerdir; Sayın Başbakan bu kürsüden, Anamuhalefet Partisi
nin Genel Başkanı Sayın Yılmaz bu kürsüden, Refah Partisinin kıymetli temsilcileri de yine bu kür
süden, erken seçime hazırolduklarını beyan etmişlerdir ve bu hususta da, Yüce Parlamentoya, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanına, seçimlerin 24 Aralıkta yapılması yönünde teklifte bulun
muşlardır. İşte, bu sebeplerledir ki, seçimler yapılmak zorundadır; hem de 24 Aralıkta yapılmak zo
rundadır; bunun bir zorunluluğu vardır. Bu bakımdan, ülkemizde, tüm yurttaşlarımızın oy kullan
malarını sağlamak, başta bu Parlamentoya düşen bir görevdir ve bu seçimi de idare edecek olan 
Yüksek Seçim Kuruludur. Seçimler, 24 Aralıkta, iklim şartları ne olursa olsun yapılacaktır. Bunun 
da geçmişte iki kez deneyimi yaşandı; yanılmıyorsam, biri 11 Aralık 1977'de mahallî seçim, bir di
ğeri de 1977 yılından önce, yine aralık ayında seçimler yapıldı. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir vatandaşımızın -ülkemizde 
olsun yurtdışında olsun- seçmen kütüğü dışında kalmasını arzu etmeyiz, istemeyiz; mutlaka seç
men kütüğüne dahil edilmesi gerekir. Yurtiçindeki yurttaşlarımızın, seçmenlerimizin seçmen kütü
ğüne dahil edilmesi, bizim elimizde olan bir iştir; yani, seçimleri yapmakla yükümlü olan Yüksek 
Seçim Kurulunun yükümlülük, sorumluluk alanı içerisinde olan bir iştir. Bağımsız Yüksek Seçim 
Kurulu, bu işi layıkıyla yapacak kabiliyette ve niteliktedir. Bundan hiç endişemiz yok; ama, fiilî 
zorluklar ve imkânsızlıklar nedeniyle seçmen kütüklerine kayıt olamamaları ve o seçimin hazırlık
larının zamanında yapılmamasından dolayı, yurtdışındaki, seçmen niteliğini haiz yurttaşlarımız, bu 
haklarını, maalesef, kullanamama durumundadırlar. Anayasa Komisyonunda, bu konu, enine bo
yuna tartışıldı. Tüm partiler, yurtdışındaki seçmen niteliğini haiz yurttaşlarımızın oy kullanmaları 
yönünde çeşitli alternatifler dile getirdiler ve Dışişleri Bakanlığı temsilcisi de, Almanya'daki ve 
yurtdışındaki yurttaşlarımızın oy kullanmaları yönündeki fiilî imkânsızlığı dile getirdi ve seçimle
rin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da, yurtdışın
da seçimlerin yapılmasının'fiilî imkânsızlıklar içerisinde olduğunu, özellikle belli etti; zihnim beni 
yanıltmıyorsa, hatta, şu cümleyi kullandı "biz, yurtiçindeki seçimlerle uğraşırken, bir de, yurtdışın
daki yurttaşlarımızın seçimlerde oy kullanmalarını nasıl sağlayacağız" diyerek kara kara düşünme
ye başladı. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, yurtdışındaki yurttaşlarımızın sıhhatli bir şekilde seçmen kü
tüğüne kaydolmalarının ve oylarını kullanmalarının zorluğunu hepiniz kabul edersiniz. Burada, fi
ilî bir imkânsızlık vardır ve neticede, Anayasa Komisyonunda, Anayasa Komisyonunun değerli 
üyeleri, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi, yurtdışında bulunan seçmen niteliğini haiz olan tüm 
vatandaşlarımızın gümrük kapılarına gelerek, pasaportlarını göstererek, en tabiî haklan olan bu oy 
kullanma hakkını orada kullanabilecekleri yönünde görüş birliğine vardı. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda, Dışişleri Bakanlığının kıymetli yetkilisinin de dün Anayasa 
Komisyonunda belirttiği gibi, bugün, sadece Almanya'da yaşayan 1,5 milyona yakın vatandaşımız 
var. Bunların, yaklaşık 750 bininin seçmen olduğunu düşünelim. Almanya'yla yapılan yazışmalar
dan, Alman Hükümetinin "orada, genel seçim mahiyetinde bir seçimin yapılamayacağı,'bunun fi
ilî imkânsızlıktan kaynaklandığı ve onun sorumluluğuna kâtlanamayacağı, emniyetinin de sağlana
mayacağı" yönünde görüşleri olduğunu, dün, Anayasa Komisyonunda, yine Dışişleri Bakanlığı 
temsilcisi, açık bir ifadeyle dile getirmiş bulunmaktadır. Gönül ister ki, Türkiye'deki seçmen gibi, 
yurtdışındaki tüm yurttaşlarımız da, oylarını rahatlıkla kullansın, orada kullanılan oylar da Türki
ye'ye aktarılsın. , 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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COŞKUN GÖKALP (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bir de, bunun yanında şu konuyu da 

burada açıkça ifade etmek mecburiyetindeyim: Seçimler başlayınca, bilindiği gibi, başta Adalet 
Bakanı, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı görevlerinden istifa ediyorlar. O makamlar boşalıyor; 
o makamlara tarafsız kişiler atanıyor. Şimdi, burada, Dışişleri Bakanlığı nezdinde de eğer, bir giri
şim yapılır ise, Yüksek Seçim Kuruluyla birlikte, Dışişleri nezaretinde oradaki ilgililere -konsolos
luklara, büyükelçiliklere- talimat verilerek, seçimlerin yapılması yönünde bir hareket getirilebilir. 
İdarenin emrinde olan Dışişleri Bakanlığının da, bu seçimlerde öne çıkması durumunun Anayasa 
uygun olup olmadığının değerlendirmesini, ben, Yüce Kurula bırakıyorum. 

Sözlerimi fazla da uzatmak istemiyorum değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak, yurtiçinde ve yurtdışındaki tüm yurttaşlarımızın seçmen kütüğüne kaydolarak, bu vatandaşlık 
hakkını kullanmasını istiyoruz. 

Tekrar söylüyorum; bu seçimlerin, tüm ulusumuza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dili-. 
yor, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Köklü, maksat hâsıl oldu, değil mi efendim? 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Oldu efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gruplar adına başka konuşma talebi?..Yok. 
Sayın Bütün, Sayın Kumaş, Sayın Ayhan ve Sayın Kırış söz haklarını kullanmaktan vazgeçti

ler. 

Şahsı adına, Sayın Bulut; buyurun efendim. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; işte, memleketin 

hiçbir sorununa çare getirmeyen Seçim Kanununda, gene hiçbir işe yaramayan, hiçbir meseleyi 
çözmeyen bir madde daha; yurtdışındaki vatandaşların oy kullanması. 

Anayasa değişeli kaç ay oldu; o tarihten bugüne kadar cırcırböceği gibi boş öttünüz; cır cır cır 
öttünüz! Yoksunuz... O günden bugüne kadar, ne Almanya'da ne Fransa'da ne Avustralya'da ne de 
Avrupa'nın herhangi bir bölgesinde tek çalışma yapmadınız, kımıldamadınız bile. Anayasayı de
ğiştirdiniz, doğru denize, doğru tatile.!.. Yallah!.. Avrupa'daki işçinin hali nedir?.. Avrupa'daki iş
çiye gitmeye korkuyorsunuz; çünkü, oradaki işçi de Türkiye'deki memur gibi perişan, Türkiye'de
ki işçi gibi perişan...(DYP sıralarından gülüşmeler) Bakınız, gülüyorsunuz ama, Almanya'dan Tür
kiye'ye gelmenin ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz?.. Almanya'dan, Fransa'dan gelen işçi
lerimizin Romanya'dan geçerken PKK tarafından soyulduğunu, PKK tarafından dövüldüğünü, öl
dürüldüğünü, Sırbistan'dan geçemediğini bilmiyor musunuz?! Bu işçilerimizin, çil yavrusu gibi, 
sağda solda dolaştığını aranızda bilen var mı?! Yahu! Sizin, memleketten haberiniz yok; sizin, iş
çiden, memurdan haberiniz yok, Almanya'daki insanların problemini nereden bileceksiniz... 

Zaman geçti, ne gibi bir çalışma yaptınız? Hangi kanunu, hangi yönetmeliği, hangi tespiti yap
tınız, hangi evrakları hazırladınız; hiçbir şey yapmadınız, boş oturdunuz. Almanya'daki, Fransa'da-
ki; yani, Avrupa'daki işçilerimiz için bir şey yapmadınız, boş oturdunuz. Nasıl ki, Gümrük Birliği 
hakkında kanun hükmünde kararname çıkardınız; hiçbir tüzük, hiçbir yönetmelik, hiçbir mevzuat, 
hiçbir kanun çıkarmadınız, boş boş yattınız; işçiler hakkında da aynısını yaptınız. Nasıl ki, şimdi, 
hükümeti kurmamak için günlerce yatıyorsunuz, hiçbir iş yapmıyorsunuz, Türkiye'yi oyalıyorsu
nuz, bir adım daha ilerlemiyorsunuz; Avrupa'da oturan işçilerimiz hakkında da aynısını yapıyorsu
nuz. 
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Siz, onların, oyunu istemiyorsunuz. Siz, Avrupa'daki insanları yalnız sömürmek istiyorsunuz, 

onların yalnız parasını istiyorsunuz, onların yalnız dövizini istiyorsunuz, onların yalnız markını is
tiyorsunuz; başka bir şey istemiyorsunuz. Eğer, Avrupa'daki işçilere gitmiş olsaydınız, oraları do
laşmış olsaydınız, onların problemlerini dinlemiş olsaydınız, batırdığınız TYT Bank, Impexbank, 
Marmara Bankın müdilerinin, dolandırılmış olan binlerce işçinin Almanya'da olduğunu, sizi so
payla beklediğini daha rahat görürdünüz. İşte, bunun için korkuyorsunuz. Nasıl, burada, dövizze-
deler kapınızda bekliyor, intihar pahasına sizden bir çare bekliyorsa, Almanya'daki bankazcdeler 
de aynı şekilde, sizden çare bekliyor. Türkiye'ye gelmek isteyen, Almanya'daki, Fransa'daki, 
Avustralya'daki insanlar sizden çare bekliyor; ama, sizin, onlardan haberiniz yok, siz, onları tanı
mıyorsunuz. Çünkü, biraz evvel dediğim gibi, siz, onları, yolunacak bir tavuk gibi görüyorsunuz; 
dolar göndersinler, mark göndersinler, para göndersinler, yani döviz göndersinler... Problemleri Al
lah'a emanet... Oylarını istemiyorsunuz; çünkü, Avrupa'yı tanıyan, Avrupa'yı bilen hiçbir işçinin, 
buradaki arabesk demokrasiyi yürüten bu Hükümete, bu İktidara rey vermesi mümkün değil. Onun 
için, siz, biraz evvel dediğim gibi, yalnız ve yalnız, bu insanların parasını istiyor, yalnız ve yalnız 
dövizini bekliyorsunuz. 

Ne yaptınız Allahınızı severseniz... Aranızdan bir Hükümet üyesi çıksın, Almanya'daki şu ka
dar işçi hakkında, Fransa'daki şu kadar işçi hakkında, Avustralya'daki şu kadar işçi hakkında, şu 
problemlerini, şu meselelerini, gittik tespit ettik ve buraya getirdik desin... Aranızda, bunu diyecek 
delikanlı bir Hükümet üyesi varsa, ben, özür dileyeceğim. 

DEVLET BAKANI AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - Ben varım... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Bir şey yapmadınız; onları, Avrupalılara emanet ettiniz ve me

selelerine el uzatmadınız. Şimdi, oy kullanacaklar. Nerede; gümrüklerde. Nasıl gelecekler, aranız
da bilen var mı; aranızda bu meseleye kafa yoran, bu meselede fikir yürüten var mı; yok... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN"- Maksat hâsıl oldu efendim. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Yurtdışındaki işçiler konusunda samimî değilsiniz. Türki
ye'nin meselelerinde samimî olmadığınız gibi -sösyaldemokratlar yine el sallıyor, dalgasında- işçi 
de umurunuzda değil; soşyaldemökrat CHP'li milletvekili arkadaşlarımın umurlarında değil. Al
manya'daki işçi kardeşlerimiz onların umurunda değil; çünkü, nasıl olsa, bu sıcacık koltuklarda 
oturuyorlar. Onlar, Türkiye'deki işçiyi unutmuşlar, zaten Türkiye'deki işçiyi arkadan vuruyorlar. 
Onların, Almanya'daki işçi ne umurunda!.. Samimî olun, samimî... 

Başarılar diliyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - Sayın Başkan, müsaade eder misi

niz... 
BAŞKAN - Efendim... 
DEVLET BAKANI AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - Sayın Başkanım, yurtdışındaki iş

çiler konusunda, Hükümetimizin hiçbir şey yapmadığına dair ithamlarda, iddialarda bulundu Sayın 
Bulut ve "bir tek bakanınız var mı, çıkıp aksini söyleyecek" dedi. 

Bu hususlar, bendenizin sorumluluğu çerçevesindedir; müsaade buyurursanız... 

BAŞKAN - Böyle bir usulümüz yok efendim. Siz, Bakan olarak ve Hükümet olarak, yaptık
larınızı zaten her gün anlatıyorsunuz. Öyle bir usulümüz yok. 

DEVLET BAKANI AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - Efendim, arkadaşımız... 
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BAŞKAN - Efendim, o, bir siyasî değerlendirme yaptı; doğrudur, yanlıştır... 

DEVLET BAKANI AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - Sayın Başkan, müsaade eder misi
niz... 

BAŞKAN - Müsaade buyurun efendim. Almanya'dakiler de bizi dinliyor, Türkiye'dekiler de 
bizi dinliyor... Herkes, kendi kararını kendisi verir. Biz, her milletvekilinin yaptığı siyasî değerlen
dirmeyle ilgili sataşma iddiasıyla söz vermeye kalkarsak, bu Mecliste iş yapamayız. 

Buyurun Sayın Bakan, istirham ediyorum. 

DEVLET BAKANI AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) - Efendim, bu söyledikleri ağır bir sa
taşmadır. Söylediklerinin hepsi hilafı hakikattir Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan, böyle bir usul yok. 

Şahsı adına, Sayın Kâzım Ataoğlu; buyurun efendim. 

KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçici 2 nci maddeyle 
ilgili görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

"' Değerli arkadaşlar, 23.7.1995'te yapılan Anayasa değişikliğiyle, yurtdışındaki vatandaşlarımı
za oy kullanma hakkı verilmişti. Anayasanın 67 nci maddesinin ikinci fıkrasında "...yurtdışında bu
lunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri 
belirler" denilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Anayasayı bu şekilde değiştirdikten sonra, yolu Avrupa'ya düşen, Alman
ya'ya düşen, özellikle, işçilerimizin toplu olarak yaşadığı ülkelere düşen ve yine, özellikle iktidar 
partisine mensup milletvekilleri, bu işçilerimize "biz, size oy kullanma hakkı getirdik; sizi, ilk de
fa, biz, adam yerine koyduk, bundan sonraki seçimlerde, siz oy kullanacaksınız" dediler. Giden her 
milletvekili, bu arkadaşlarımıza, oradaki vatandaşlarımıza, övünerek bunları izah ettiler. Hatta, bu 
anayasa değişikliği esnasında "yurtdışındaki vatandaşların oy kullanmasını Refah Partisi istemedi; 
çünkü, onlar, bu anayasa değişikliğine karşıydı" diye, hem Refah Partisini kötülediniz hem kendi
nize bir kazanç sağlamaya çalıştınız. 

Demin, arkadaşım söyledi. Bu Anayasa değişikliği yapıldıktan sonra, üç ay gibi bir zaman 
geçti, uygulanabilir bir metodu getirebildiniz mi; oradaki ülkelerle ikili anlaşmalar yapabildiniz mi; 
hangi imkânı getirdiniz, hangi düzenlemeleri yaptınız; hiçbirini yapmadınız. Döndünüz dolaştınız, 
üç ay sonra Meclisin huzuruna getirdiğiniz bu teklifte, yürürlükteki hükümlere göre "gümrük ka
pılarında oy kullanılır" dediniz. Zaten, eskiden böyleydi. Anayasayı değiştirdiniz, oradaki vatan
daşlarımıza oy kullanma hakkı getirdiniz; ama, eski metodu yine muhafaza ediyorsunuz. 

Ne olacak şimdi; yurtdışındaki vatandaşlarımız gümrük kapılarına nasıl gelecekler, kendileri
ne nasıl bir imkân tanınacak, yüzbinlerle, milyonlarla ifade edilen bu vatandaşlarımıza nasıl bir ko
laylık sağlanacak?.. Bir insan, bir oy kullanacak; yüzlerce, binlerce kilometre yoldan gelecek, oyu
nu kullanacak, geri gidecek. Bu, adil de değil, demokratik de değil. Eğer, gerçekten, biz, yurtdışın
daki vatandaşlarımızın katılımını sağlamak istiyorsak, kendilerine kolaylık sağlamamız lazım. Bu 
konuda bizim bir teklifimiz var. Diyoruz ki: İstanbul vç Ankara'daki havaalanlarının hac terminal
lerini bu iş için tahsis edin. 400-450 kişiyi taşıyabilecek kapasitede 10-15, tane büyük uçak kirala
yın, 10-15 gün bu gurbetçilerimizi taşıyın, getirin, bu terminallerde oylarını kullansınlar; tekrar, 
bunları geri götürüp, yaşadığı, çalıştığı ülkelerine bırakın. Aksi halde, yurtdışındaki vatandaşları
mız, siz de biliyorsunuz ki, binlerce kilometre yoldan gelip oyunu kullanma imkânını bulamaya
caklar. Dolayısıyla, bizim yaptığımız Anayasa değişikliğinin pratikte hiçbir değeri olmayacaktır. 
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Değerli arkadaşlar, özellikle iktidar partilerine sesleniyorum; bu Anayasa değişikliğinden son

ra, eğer, bizim, gerçekten, yurtdışındaki vatandaşlarımıza saygımız varsa, onlara, behemehal, bu 
kolaylığı sağlamamız gerekir. • 

Bir şey daha ilave etmek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Tamamlayın efendim; buyurun. 

KÂZIM ATAOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Refah Partisine oy verecek seçmen, bin kilometre de olsa, ikibin kilometre de olsa, gelir, oyu
nu kullanır. Eğer, yurtdışından size oy verecek seçmeninize saygınız varsa, hiç olmazsa, onları 
uçakla getirin; bu imkânı sağlayın; Aksi takdirde, biz, hepsini getirir, oylarını kullandırırız; ama, 
siz de, avucunuzu yalarsınız... 

Hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

'ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Sayın Başkanım, 
izin verirseniz, İçtüzüğümüzün 62 nci maddesi gereğince, yurtdışındaki işçilerimiz konusunda, 
dün, Komisyonumuzda yapılan tartışmaların ışığında, Yüce Meclise bilgi sunmak istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın komisyon Başkanı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Üzerinde konuştuğumuz madde, hakikaten, çok dikkatle tetkiki gereken bir maddedir. Bu 
maddenin kökeninde, evvela, yurtdışında ne kadar işçimizin bulunduğu yatmaktadır. Bu maddenin 
Anasaya girişinden sonra, hükümetlerimizin yapmış olduğu çalışmaların sonucu olarak, bugün, eli
mizde bulunan bilgi, dünyadaki 17 ülkede, 2 milyon 8 bin vatandaşımızın yaşadığıdır. Bu 2 milyon 
8 bin vatandaşımızın dağılımı şöyledir: Avusturya'da 75 bin, Norveç'te 3 bin, İtalya'da 2 500, İs
veç'te 25 bin, Belçika'da 48 bin, İsviçre'de 45 bin, Hollanda'da 125 bin, Alman Federe Cumhuri
yetinde 1 milyon 300 bin, Avustüralya'da 30 bin, İngiltere'de 20 bin, Amerika Birleşik Devletle
rinde 70 bin, Danimarka'da 18 bin, Fransa'da 146 bin, Kanada'da 22 bin, Rusya Federasyonunda 
10 bin, Suudi Arabistan'da 65 bin, Libya'da 3 500. 

Görüldüğü üzere, dünyada, Türk vatandaşlarımızın dağılımı çok karışık bir durum arz etmek
tedir. Bu ülkelerin hepsinin, yabancı vatandaşlara oy kullandırma yasaları da birbirinden büyük 
farklılıklar göstermektedir. 

Hükümetlerimiz, bu ülkelerle, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla vaki temasları sonucunda, bilhas
sa, en çok vatandaşımızın bulunduğu Almanya'daki durumu ortaya koyabilme bakımından birkaç 
aylık çalışmalarının sonucunda, 25 Ekim 1995 günü gelen bir bilgiyi Yüce Meclise arz ediyorum. 

"Federal Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçiliğin, Almanya'da yaşayan Türklerin, Türkiye'deki se
çimlere katılmasıyla ilgili 13 Eylül 1995 gün ve 371 sayılı notası ile bu konuda iletilen 18 Eylül 
1995 tarihli sorulara atıfta aşağıdaki hususları bildirmekten şeref duyar. 

1. Almanya'da yaşayan Türklerin Türkiye'deki seçimlere, sadece mektupla seçim yöntemiy
le katılmaları gerekir.- Sandık başında seçim, ne diplomatik ne konsüler temsilciliklerde oy vermek 
ne de Türk temsilcilikleri dışında kurulacak seçim mahallerinde oy vermek suretiyle yapılabilir. Sa
dece Almanya'daki Türk temsilciliklerinde sandık başında seçimin, Almanya'da çok sayıda Türk 
seçmen yaşadığı için, organizasyon ve güvenlik tekniği açısından gerçekleştirilmesi mümkün ol-
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maz. Özel seçim mahallerinde seçim yapılması, yüzlerce seçim mahalli kurulması anlamına gelir. 
Bu sırada güvenlik ve düzeni sağlama görevi eyaletlerin imkânlarını aşar. 

2. Federal Almanya'da yaşayan yabancıların siyasî faaliyette bulunmaları, yürürlükteki Alman 
yasalarına uygun olarak ve bu yasaların sınırları içerisinde sağlanır.(Yabancı Yasalar Madde 37) 
Ayrıca, İşyeri Yasasının 45 ve 74 üncü maddesi ikinci fıkrasına riayet edilmesi gereklidir. Münfe
rit vakaya göre, mevzuatın somut şekilde uygulanması, işyeri veya istihdam ilişkisi etkilendiği tak
dirde, federe, federal veya belediye düzeyinde yetkili makamın ve Alman kamu işyerleri dışında 
kalan işverenin meseleleridir. Federal Al manya'daki yabancı partilerin hukukî konumu, Alman 
Dernekler Yasasının hükümlerine göre belirlenir. Bunlar, Alman Dernekler Yasasına göre, siyasî 
derneklerdir. Faaliyetlerinin sınırlan, Anayasanın 5 inci maddesi ikinci fıkrasıyla, 9 uncu maddesi 
ikinci fıkrası ve Dernekler Yasasının 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilmiştir. Bunun, 19 uncu ve 
devamı maddelerine riayet edilmesi gerekir. Partiler Yasasının hükümleri, yabancı partilere uygu
lanamaz. Kamuya açık seçim toplantıları düzenlemek ve bunlara katılmak hakkı, Toplantı Yasası 
hükümlerine göre, yabancı siyasî partilerle, münferit vatandaşlara, prensip, olarak Almanlar ile ay
nı kapsamda ve aynı sınırlarda tanınmaktadır. Gerektiği yerlerde, toplantı hakkına ilişkin düzenle
melere ilaveten, örneğin, İşyeri Yasası gibi, özel hukukî hükümlere riayet edilmesi gerekir. 

Siyasî faaliyetin özel bir biçimi olarak, yabancı partilerin seçim propagandasına, prensip ola-
rak izin verilmektedir. Münferit olarak, bu konuda, örneğin, kamuya ait sokaklarda afiş asılması, 
propaganda kâğıdı dağıtılması ve kamuya açık yollarda enformasyon stantları kurulmasıyla, kamu
ya açık sokaklarda, megafonla propaganda yapılması uygulamalarından eyalet makamlarıyla bele
diyelerin sorumlu olduğu yol hukukuyla, trafik hukukunun hükümlerine de riayet edilmesi gerek
lidir. Detayların, yerel düzeyde, yetkili Alman makamlarıyla görüşülerek aydınlatılması gerekmek
tedir. Bu maksatla, yolların, vesair kamuya ait işyerlerinin, izne tabi olarak özel biçimde yararla
nılması konusunda, vazifelerine uygun şekilde takdir haklarını kullanarak karar verebilirler. Orta
ya çıkacak ücretlerin,'Alman makamlarının faaliyetinden yararlananlar tarafından karşılanması ge
rekir. 

Buna karşın, radyo ve televizyon alanında, Radyo Televizyon Eyaletler Anlaşmasının 6 ncı 
maddesi yedinci fıkrasına göre, genel bir siyasî propaganda yasağı geçerlidir. Radyo Televizyon 
Eyaletler Anlaşmasının 24 üncü maddesi, ilgili eyaletler kanunlarıyla bağlantılı olarak, resmî ve 
özel radyo ve televizyonlar için, partilere seçim propagandası süreleri tanıdığı takdirde, bu husus, 
sadece Alman partileri ve bunlar içinde, Avrupa Parlamentosu, Federal Meclis ve eyalet meclisi se
çimleri vesilesiyle geçerlidir. 

Radyo ve televizyon kurumlarının..." 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Bu araştırmayı, Anayasayı değiştirmeden evvel yapacak

tınız. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Devamla) - Bağlayacağım izin 

verirseniz efendim. 
Ben, gelen bilgiyi sizlere arz ediyorum; sonra, nasıl bağlayacağımı göreceksiniz efendim. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)-Anayasayı değiştirmeden evvel yapmalıydınız... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Devamla) - Tamam efendim, 
arz edeceğim. 

Anayasayı değiştirdikten sonra, hükümetlerin çalışmasını gösterebilmesi bakımından bir tek 
örneği arz ediyorum. Bu örnek, demin size okuduğum tüm ülkeler için yapılmıştır. Şu anda, bir er
ken seçim söz konusudur. Bu erken seçim söz konusu olmasaydı, belki, bütün bu gelen bilgilerin 
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ışığında, Anayasamızın öngördüğü o yasa da düzenlenebilirdi. Kaldı ki, Anayasamızdaki madde 
gayet açıktır; "yurtdışında yaşayan vatandaşların oy kullanması özel bir kanunla düzenlenebilir" 
şeklinde bir hüküm gelmiştir. O özel kanun, 1983 seçimlerinde, Anavatan Partisi iktidarı dönemin
de çıkarılmış olan, yurtdışında çalışan işçilerimizin, gelip, gümrük kapılarında oy kullanması şek
linde halen yürürlüktedir. Anayasamız, o kanunu yürürlükten kaldırmış değildir. Buna rağmen, 
bağlayacağım zaman göreceksiniz ki, ondan bir miktar daha ileriye giderek, bu vatandaşlarımızın 
oy kullanması için bir önergemizi, sizlere, Yüce Başkanımız sunmuş olacaktır. İzin verirseniz, ben, 
gelen bilgilerin sonucunu şimdi tamamlayabileyim. 

"...Almanya dışındaki seçimlere katılımın hazırlanmasında ve yürütülmesinde, organizasyon 
yönünden yardım, Alman tarafınca, prensip olarak yapılmamaktadır. Türk vatandaşlarına, seçmen 
listelerine kaydolma amacıyla, Türk temsilciliklerine başvurmaları çağrısını içeren mektupların da
ğıtımında, Alman tarafının yardımcı olması da gerekli görülmemektedir; çünkü, buradaki medya
larda Türk ve Alman gazeteleri, dergileri gerektiği takdirde televizyonları, bu konuda yapılacak 
çağrılarla ve Türk dernekleri yardımıyla bu hedefe ulaşabilirler. Ne ölçüde başka türlü yardım ar
zu edildiğinin ve Almanya Federal Cumhuriyeti ve ilgili makamları tarafından bu arzuların ne bi
çimde yerine getirilebileceği hususunun, ayrıca aydınlatılması gerekmektedir..." Geri tarafı, resmî 
teşekkürden ibarettir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, görüldüğü üzere, Anayasanın çıkışından sonra, Türkiye Cumhu
riyeti hükümetleri, Anayasanın, yurtdışındaki vatandaşlarımızın oy kullanmalarına imkân veren 
maddesini çalıştırabilmesi bakımından gerekli her türlü teşebbüsü yapmışlardır. Gayet tabiîdir ki, 
bu teşebbüs, tek taraflı, bizim hemen çözeceğimiz bir mesele değil; karşı ülkenin de, buna karşı bi
ze söyleyecekleri var ve söylüyorlar da... Tüm bunları bağdaştırarak bir yol bulabilme, gayet tabiî 
ki, uzun bir zamana ihtiyaç göstermektedir. 

O zaman önümüzde yoktu, şimdi, 24 Aralık 1995 günü yapılacak seçimler için ne yapılabilir;-
yapılabilecek husus, Anayasamıza göre, seçimlerin yürütülmesi sorumluluğu Yüksek Seçim Kuru
lunundur; Yüksek Seçim Kurulumuz, bu konuyu tetkik buyuracaklardır. Bu tetkikleri sonucunda, 
hükümetlerimizden yardım istedikleri takdirde, hükümetlerimiz, yabancı ülkelerin kendi yasaları 
ölçüsünde veya kendi anayasaları ölçüsünde verdiği imkânları kullandırabilme bakımından, gayet 
tabiîdir ki, Yüksek Seçim Kurulumuza yardımcı olabileceklerdir. Bunu sağlayabilme bakımından, 
bizlere bir önerge verilmiş bulunuyor, suretini gördük; Sayın Başkanımız da, öyle tahmin ediyo
rum ki, Yüce Heyetinize arz edeceklerdir. 

Bu bilgileri size vermeyi, Anayasa Komisyonu Başkanı olarak, yerine getirilmesi, zarurî bir 
görev saydım. 

Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere tekrar teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum 
efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Maddeyle ilgili önergeler var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bir soru sorabilir miyim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Komisyon Başkanı, burada, Alman Hükümetinin verdiği 
bilgileri bize aktardı; ancak, bizim bu bilgilerden anladığımıza göre, konsolosluklarımızda sandık 
kurularak, yurtdışındaki işçilerimizin oy kullanmasına engel bir durum yok; çünkü, yurtdışındaki 
konsolosluklarımız, Türkiye Cumhuriyetinin toprağı gibidir. Burada sandık kurulmak suretiyle, 
yurtdışındaki işçi arkadaşlarımıza oy kullanma hakkı sağlanabilir; ama, Komisyonumuz, maalesef, 
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bu konuda, Anayasa değişikliğinden önceki hükümlere sadık kalmıştır; fakat, o zaman, Anayasa 
değişikliğinin ne anlamı var; onu bize anlatabilirler mi?.. 

İkincisi, partilerimizin, Almanya'da ayrıca propaganda yapmasına gerek yok; çünkü, bazı te
levizyon ekranları orada da seyredilebiliyor. Önemli olan, Komisyon, yurtdışındaki Türk işçileri
nin oy kullanması için kolaylık getirmeyi düşünüyor mu düşünmüyor mu? Eğer, düşünüyorsa, ora
daki konsolosluklarımızda sandık kurulmasını engelleyen ne vardır; bunları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz ben cevap vereyim? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, ben, size sormadım. ' 
BAŞKAN - Efendim, ben, cevap vereceğim. Ben, Başkana söz vermedim. Niye cevap vere

ceğimi de izah edeceğim. 

Sayın Başkan, izahatlarında, sanıyorum, büyükelçiliğimizden aldığı bilgileri bize ilettiler, Al
man Hükümetinden değil; birinci düzeltmeyi yapmak istediğim husus bü. 

İkincisi, yine, izahatlarından anladığım kadarıyla, sizin de belirttiğiniz şekilde, sandık kurul
masıyla ilgili bir engel söylemediler; ama, bir hâkim teminatı konusu var, hâkim gözetimi konusu 
var; en büyük engel oradan çıkıyor. 

Üçüncü olarak, sizin söylediğiniz bütün hususları da kapsayan bir kolaylaştırıcı düzenlemenin 
yapılabileceğini Komisyon olarak düşündüklerini, kendilerinin de bir önergeden haberdar oldukla
rını, bu önergenin biraz sonra Yüce Meclise arz edileceğini, o önerge istikametinde böyle bir yol 
açılacağını da ifade ettiler. Tamam mı efendim? / 

' ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Tamam. Teşekkür
ler Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Önergeleri okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin geçici 2 nci maddesinde yer alan "gümrük kapılarında oy 
kullanma yöntemi uygulanır" ibaresi yerine "oy kullanılır" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ede-" 
riz. 

Turgut Tekin Bestami Teke Ali Su 
Adana Hatay İçel 

Abdullah Kınalı Süleyman Ayhan 
Hatay Çanakkale 

Gerekçe: 
Yürürlükteki hükümler, zaten, yöntemi de belirlediğinden, ayrıca bir tekrara gerek bulunma

maktadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin geçici 2 nci maddesinde yer alan "ilk" ibaresi yerine "XX 
nci Dönem" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

; Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı 
Adana İçel Hatay 

Süleyman Ayhan Bestami Teke 
Çanakkale Hatay * 
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Gerekçe: Yapılacak seçim, XX nci Dönem olduğundan, bu değişikliğin yapılması uygun ola

caktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin Geçici 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi

ni arz ve teklif ederiz. ' 

Mehmet Keçeciler Selçuk Maruflu Gürhan Çelebican 

Konya İstanbul İstanbul 

İsmet Kaya Erdem Faruk Saydam 

İzmir • s • '. Manisa 
Geçici Madde 2.- Bu kanunun yayımından sonra yapılacak ilk milletvekili genel seçiminde, 

yurtdışındaki yurttaşlarımızın oy kullanmalarıyla ilgili zorunlu düzenlemeler, aşağıdaki esaslara 
göre, Yüksek Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirilir ve Dışişleri Bakanlığınca yerine getirilir. 

A.- Yüksek Seçim Kurulu, yurtdışındaki vatandaşlarımızın oy kullanmaları için, özel oy pu
sulaları hazırlar ve oy kullanmanın yapılacağı büyükelçilik, daimi temsilcilik ve konsolosluklara, 
Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla gönderir. 

B. - Yurdışında oy kullanma, Türkiye'deki seçim tarihinden yirmibeş gün önce başlamak ve 
beş gün önce sona ermek üzere yerine getirilir ve bu husus, büyükelçilik, daimi temsilcilik ve kon-
solosluklarımızca, seçim başlangıcından itibaren, yurtdışındaki vatandaşlarımıza duyurulur. 

C— Yurdışmdâki vatandaşlar, oylarını pasaportlarını göstermek ve oy kullandıktan sonra, pa
saportunda gösterilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

D.-Yurtdışındaki vatandaşlarımızın kullandığı oyların Yüksek Seçim Kurulunca değerlendi
rilmesi, vatandaşlarımızın gümrük kapılarında kullandıkları oylarıyla ilgili yürürlükteki hükümle
re göre yapılır. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa teklifinin Geçici 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Ercan İhsan Saraçlar Hal i t Dağlı 
Sakarya Samsun Adana 

Fuat Çay Ural Köklü Esat Canan 

Hatay Uşak Hakkâri 
GEÇİCİ MADDE 2.- Bu kanunun yayımından sonra yapılacak ilk milletvekili genel seçimi 

için, yurtdışında mukim vatandaşlarımızın oturdukları ülkelerde oy kullanmaları, serbest, eşit, giz
li, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre Yüksek Seçim Kurulunun yöneti
minde gerçekleştirilir. 

Yüksek Seçim Kurulu, bu seçimin gerçekleşmesi için, gerekli gördüğü hallerde, uygun gördü
ğü yurtdışındaki Dışişleri Bakanlığı personelini görevlendirebilir. Bu seçimler için Yüksek Seçim 
Kurulunun öngördüğü hususlar, Dışişleri Bakanlığınca uygulanır. 

Bu seçimlerin yurtdışında gerçekleştirilmesi konusunda fiilî veya hukukî herhangi bir engelin 
veya sair zorunlu hallerin görülmesi durumunda 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun gümrük ka
pılarında oy vermeye ilişkin 94 üncü maddesi hükmü uygulanır. 

BAŞKAN - En aykırı önergeden başlayarak, tekrar okutup, işleme alacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin geçici 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

ve arkadaşları 
GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yayımından sonra yapılacak ilk milletvekili genel seçimin

de, yurtdışındaki yurttaşlarımızın oy kullanmalarıyla ilgili zorunlu düzenlemeler, aşağıdaki esasla
ra göre, Yüksek Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirilir ve Dışişleri Bakanlığınca yerine getirilir. 

a) Yüksek Seçim Kurulu, yurtdışındaki vatandaşlarımızın oy kullanmaları için, özel oy pusu
laları hazırlar ve oy kullanmanın yapılacağı büyükelçilik, daimî temsilcilik ve konsolosluklara, Dı
şişleri Bakanlığı vasıtasıyla gönderir. 

b) Yurtdışında oy kullanma, Türkiye'deki seçim tarihinden 25 gün önce başlamak ve 5 gün 
önce sona ermek üzere yerine getirilir ve bu husus büyükelçilik, daimî temsilcilik ve konsolosluk-
larımızca, seçim başlangıcından itibaren yurtdışındaki vatandaşlarımıza duyurulur. 

c) Yurtdışındaki vatandaşlar, oylarını, pasaportlarını göstermek ve oy kullandıktan sonra pa
saportunda gösterilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

d) Yurtdışındaki vatandaşlarımızın kullandığı oyların Yüksek Seçim Kurulunca değerlendiril
mesi, vatandaşlarımızın gümrük kapılarında kullandıkları oylariyla ilgili, yürürlükteki hükümlere 
göre yapılır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, oylamaya geçmeden önce, Komisyon

dan bazı hususları sorabilir miyiz? ' . . ' . ' ' • • ' ' • . . -
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Müsaade edin... 
Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin önergeye katılmadığını ifade ediyorum. 
Sayın Korkmazcari, ne konuda soru soracaksınız efendim? Yalnız, şu anda soru işlemi diye 

bir şey yok; o aşamada değiliz; ama, bir katkı olacaksa, onu almak için soruyorum size. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkanım, bu önergelerin ortaklaşa değerlendi

rilmesi, Komisyonumuzun da bu değerlendirmelere vereceği cevap, Genel Kurulun oylarını etkile
yecektir; çünkü, şu anda, Anayasanın emrettiği bir düzenlemeyi yerine getiriyoruz. Bu düzenleme, 
doğrudan doğruya yasama organınca yapılması gerekli bir çalışmadır. 

Sayın Nevzat Ercan ve arkadaşlarının önergesi, düzenleme yetkisini Yüksek Seçim Kuruluna ' 
vermektedir. Yüksek Seçim Kurulunun görevi, seçimleri yürütmek ve denetlemektir; düzenleme 
görevi yoktur;bunlar, kanun çerçevesinde yapılır. Eğer, bu önerge reddedilirse, Meclis, Anayasa
ya uygun bir düzenleme imkânını kaybetmiş olacaktır. 

Yüksek Komisyonun, Yüksek Seçim Kurulunun düzenleme yetkisi olup olmadığı hakkındaki 
görüşünü öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Anladığım kadarıyla, Komisyonu, dikkate davet ediyorsunuz... . 
Komisyona bir kere daha soruyorum: Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Katılmıyoruz 

efendim. • 

BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?., 

DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. ^ 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet bu önergeye katılmadıklarını ifade ettiler. 

Önerge sahiplerinden söz talebi olan var mı? Yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme alıyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa teklifinin geçici 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Ercan 

Sakarya 

ve arkadaşları 

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yayımından sonra yapılacak ilk milletvekili genel seçimi 
için yurtdışında mukim vatandaşlarımızın oturdukları ülkelerde oy kullanmaları serbest, eşit, gizli, 
tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre Yüksek Seçim Kurulunun yönetimin
de gerçekleştirilir. 

Yüksek Seçim Kurulu, bu seçimin gerçekleşmesi için, gerekli gördüğü hallerde uygun gördü
ğü yurtdışındaki Dışişleri Bakanlığı personelini görevlendirebilir. 

Bu seçimler için, Yüksek Seçim Kurulunun öngördüğü hususlar, Dışişleri Bakanlığınca uygu
lanır. 

Bu seçimlerin yurtdışında gerçekleştirilmesi konusunda, fiilî veya hukukî herhangi bir engelin 
veya sair zorunlu hallerin görülmesi durumunda, 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun, gümrük 
kapılarında oy vermeye ilişkin 94 üncü maddesi hükmü uygulanır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz efendim? ' 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılıyoruz efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ecevit, bir şey mi söyleyeceksiniz? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak).- Bu önergeyle, 24 Aralıkta yapılacak seçimlere yetişmesi 
mümkün olmayan işlemler, Yüksek Seçim Kuruluna görev olarak aktarılıyor. Bu, bir aldatmacadır. 
Bence, oylanması bile mümkün değildir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Anayasaya aykırıdır Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Aynen, Sayın Korkmazcan'ın ifadeleri gibi, zatı âlinizin ifadelerini de zapta ge

çirdim. Benim, Başkanlık olarak, bunun dışında takınabileceğim bir tavır mevcut değil. Yüce Mec
lisin vereceği karar önemlidir. Yüce Meclisin vereceği kararın sonuçlarına uymak veya uymamak, 
bundan sonraki prosedüre tabidir. O bakımdan, Komisyona tekrar soruyorum... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, bir açıklama yapmak istiyo
rum. 

BAŞKAN - Efendim, katkı manasında, sizin açıklamanızı da alayım. 
Buyurun efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Şimdi, yalnız Almanya'da 1 milyon 300 

bin seçmen olduğu yolunda istatistik! bilgi var. Bir sandığa 200 kişinin oy attığını düşünürsek, bu, 
6 500 sandık yapar. Tabiî, Yüksek Seçim Kurulu, bu oyları nasıl kullandırır, bilemiyorum; ama, 
bunun için, Yüksek Seçim Kurulu, bu 6 500 sandığı Almanya'da nasıl taksis edecek, nasıl yapa
cak; burada bir karar verirken, bu rakamları da bilelim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, iki sayın üye, bu konuyla ilgili olarak, Ko

misyonu tekrar uyarma ihtiyacını duydular. Ben, Başkanlık olarak, bu katkılarını saygıyla karşıla
dım. Size, bir kere daha açıkça soruyorum efendim, bu açıklamalar istikametinde de bu önergeye 
katılıp katılmadığınızı lütfen ifade buyurunuz. 

Sayın Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Sayın Başkan, de- < 

ğerli üyelerin açıklamalarını büyük bir saygıyla karşılıyoruz. Bu saygıyla beraber, önergeye katıl
dığımızı da ifade ediyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başkan. " 
Sayın Hükümet?... 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet bu önergeye katıldıklarını ifade ettiler. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. •' 

Sayın Tekin, kabul edilen bu önergeden sonra, Önergelerinizde ısrar ediyor musunuz? Tasar
rufunuz?.. 

TURGUT TEKİN (Adana) - Hayır efendim, geri alıyorum. 
• • • ' . • ' • . ' . • " • • ı 

BAŞKAN - Önergeleriniz geri verilmiştir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bunda alkışlanacak bjr şey yok, yapmayın efendim; yani, arkadaşımız bile bile bir görev üst
lenmiş, hiç olmazsa o görevi sakinlikle yapmasına müsaade edin, onu da zor durumda bırakmayın, 
yapmayın efendim. 

Sayın milletvekilleri, geçici 2 nci maddeyi, kabul ettiğiniz bu değişiklik istikametinde oyları
nıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 2 nci madde kabul edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: , 

GEÇİCİ MADDE 3. - XX nci dönem milletvekili genel seçiminde, aday olabilmek için ka
mu görevlilerinin istifaları ve bu istifaların kabulü, siyasî partilerin hangi seçim çevrelerinde han
gi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarının bildirilmesi, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde 

' . . . ' • * ' ' ' ; 
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bulunan tutukluların oy verme işlemi ile gümrük kâpılarinda yapılacak oy verme işlemi ve bunlar
la ilgili süreleri ve kanunlardaki seçimlerle ilgili diğer süreleri oy verme gününü esas alarak ica
bında 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 kurulla
rınca yürütüleceğine ve kullanılacak oy pusulalarının gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurul
ları vasıtasıyla bastırmaya ve sandık kurullarına gönderilecek oy pusulalarını ihtiyacı dikkate ala
rak uygun göreceği adetlerle paketlenmesine karar vermeye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. . 

BAŞKAN - Geçici madde 3 ile ilgili grupların söz talebi?.. Yok. 

Şahısları adına Sayın Bütün ve Sayın Kumaş söz taleplerinden vazgeçtiler. 
Önergeleri işleme alıyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, redaksiyonla ilgili bir ikazda bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, biraz önce kabul edilen geçici 2 nci maddede, gümrük 
kapılarında oy kullanma işlemine daha bir elastikiyet getirilerek, dış konsolosluklarda da... Yani, 
bununla ilgili bir önerge kabul edildi. Buradaki ifadede "gümrük kapılarında yapılacak oy verme 
işlemi" ibaresi geçiyor. Şimdi, bu önergeye uygun olarak, acaba, Komisyon veya Hükümet, bura
da da bir değişiklik yapmayı düşünüyorlar mı; çünkü, geçici 2 nci madde değişti efendim. 

BAŞKAN-İkazınız için teşekkür ederim; dikkatlerine sunmuş olduk. 
Buyurun efendim; önergeleri geliş sırasına göre, okuyun: -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin geçici 3 üncü maddesinde yer alan "il seçim" ibaresi ye

rine "il veya ilçe seçim" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut tekin BestamiTeke , Ali Su 

Adana Hatay İçel 

Süleyman Ayhan Abdullah Kınalı . 
Çanakkale Hatay 

Gerekçe: 
Büyük ilçelerin de bu amaçla kullanılmasını teminen, bu değişikliğin yapılması uygun görül

mektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 886 sıra sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanun ile Siyasî Partiler ve Milletvekili Seçimi Kânununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifinin geçici 3 üncü maddesindeki "yetkilidir" ibaresi yerine "yetkili kılınmıştır" ibaresi
nin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin BestamiTeke Ali Su 

Adana Hatay İçel. 
Abdullah Kınalı Süleyman Ayhan 

Hatay Çanakkale 

Gerekçe: 
Bu değişiklikle madde, alışılmış kanun diline daha uygun hale getirilmektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin geçici 3 üncü maddesinde yer alan "icabında" ibaresi ye
rine "gerektiğinde" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Ali Su Abdullah Kınalı 

Adana İçel Hatay 
Süleyman Ayhan Bestanıi Teke 

Çanakkale Hatay 

Gerekçe: 

Bu değişiklikle, madde, alışılmış kanun diline daha uygun hale getirilmektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin geçici 3 üncü maddesinde yer alan "kamu görevlileri" iba
resi yerine "kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ede
riz. '" 

Turgut Tekin . Ali Su Abdullah Kınalı 
Adana İçel Hatay 

Bestami Teke Süleyman Ayhan 

Hatay Çanakkale 

Gerekçe: 
Önerilen bu değişiklikle, kamu görevlilerinin kapsamı daha açık olarak belirlenmektir. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, en aykırı önerge bu; katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 

Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - Önergelerini geri almıyor mu? . 

BAŞKAN - Şimdi soracağım Sayın Giray... 

Sayın Tekin, diğer önergeler de sizin; tasarrufunuz?.. Çekme şeklinde. 

Önergeler geri verilmiştir. 
Geçici madde 3'ü oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici madde 3 ka

bul edilmiştir. 
Geçici madde 4'ü okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 4. - X X nci dönem milletvekili genel seçiminde, ülke seçim çevresi millet

vekilleri adayları, siyasî partilerin merkez adaylarını belirlemeye yetkili organlarınca tespit edilir. 

BAŞKAN - Gruplar adına söz talebi?.. Yok. 
Sayın Bütün ve Sayın Kumaş söz taleplerinden vazgeçtiler. 

Madde üzerindeki önergeleri okutuyorum... 

- 1 3 0 -



T.B.M.M. B : 15 26 .10 .1995 O : 2 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, madde üzerinde kişisel söz is

tiyorum... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında, seçim kanunu, rejim 
kanunu demektir. Rejim kanunları düzenlenirken, üzerinde çok ciddî düşünülmesi ve konuların iyi
ce irdelenmesi gerekir. 

Şimdi, özellikle, bu kanun teklifiyle getirilen bir sistem var. Bana göre, siyasetle uğraşmak çok 
kutsal bir görevdir. Siyasetle uğraşan insanlar, rejimi ve ülkenin yönetimini belirleyen insanlardır. 
Bu insanların, her vesileyle özgür düşünmesi, ülkenin yatarlarının gerektirdiği her aşamada ülke ve 
halkın yararı neyse, onu, özgürce ve vicdanî kanaatlerine göre düşünmesi lazımdır. 

Şimdi, bizim getirdiğimiz bu teklif, gerçekten, ileride, Türkiye'de ciddî bir rejim bunalımına 
yer verecek sonuçlar doğurabilecektir. 

Bir defa, Türkiye milletvekilliği gibi, partilerin genel merkezlerine çok üstün yetkiler veren bir 
siyasî tercih, Türkiye'nin gerçeklerini ve Türkiye'nin rejimini ileride çok ciddî sıkıntılara sokabi
lir. Bir defa, siyaset adamının bağımsız olması lazımdır, bağımsız düşünmesi lazımdır, ülke yara
rının gerektirdiği her konuda, gerektiği zaman partiiçi mücadele de vermesi lazımdır; ama, nasıl bir 
seçim sistemini getirdik; milletvekili adaylarını parti genel merkezi belirleyecek. Belki, içinden çı
kıp da, belirli yerlerde merkez yoklaması yapılmayacak da, önseçim yapılacak; onu bilmiyoruz da
ha, göreceğiz. Ondan sonra, 550 milletvekilinin... Aslında 550 milletvekili... Ben, o maddede söz 
istedim de, bana söz verilmedi tabiî; daha doğrusu, olanak bulamadım, iki arkadaşımız... 

BAŞKAN - Efendim, söz vermemek gibi bir tutumda değiliz... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Tabiî, tabiî... İki arkadaş benden önce söz istemişti. 

BAŞKAN-Tabiî... Size teklif ettik. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, biz, anayasa yaparken, Türkiye milletvekilliğini reddet

tik. Yani i anayasa koyucusu, Türkiye milletvekilliği gibi bir kavramı reddetti. Kanun koyucuları, 
kanun yaparken, anayasa koyucusunun düşünce ve davranışlarına, onların temel ilkelerine uygun 
hareket etmek zorundadırlar. Onu reddettik; ama, şimdi ne getirdik; parti genel merkezlerine Tür
kiye milletvekilliği konusunda bir hak tanıdık. Ne yapacak?.. 

Sayın milletvekilleri, bakın, ben şu veya bu partiyi kastetmiyorum. Yarın, merkez milletvekil
liği parayla satıldığı zaman, bir tanesi satıldığı zaman ne olacak; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üstüne şaibe konulacaktır. Ne olacaktır; denilecektir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği pa
rayla satıldı. Bu, olur mu; olmaz. Olabilir veya olmayabilir; ama, önemli olan, rejim kanunlarını 
belirleyen insanların, rejimi çok sağlıklı zeminlere oturtmalarıdır. Kanunlar, insanların iyi niyet ve
ya kötü niyetlerine göre yapılmaz, daima objektif kurallara göre yapılır. 

Şimdi, Türkiye milletvekilliği konusunu, partinin genel merkezleri belirleyecek. Partinin bü
tün milletvekilleri, eğer, merkez yoklamasıyla belirlenecekse, böyle bir demokrasi olur mu arka
daşlar?.. Yani, partiler, asker kışlası gibi bir disiplinle, yat borusuyla yatan, kalk borusuyla kalkan 
bir kurum olabilir mi sayın milletvekilleri?.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, ben bunları, sizlerin beni alkışlamanız için söylemiyorum. 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) -• Niye rahatsız oluyorsun alkışlardan?.. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ben, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin rejiminin sağlıklı zemin

ler üzerine oturmasını istiyorum. Eğer, biz, bunu oturtamazsak, Türkiye Cumhuriyetinin geleceği
ne iyilik yapmış olmayız. ' 
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Şimdi, ben, şöyle bir şey öneriyorum: Mademki, Türkiye milletvekilliği... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Bu tarafa... Hep bize bakıyorsun... 

CENGİZ BULUT (izmir) - Doğru söylüyorsun... Destekliyoruz,.. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, bakın, ben bir milletvekiliyim; ben, vicdanımın ge
rektirdiği sesi buradan söylemek istiyorum ve işi sulandırmanızı da istemiyorum. 

Bakın, burada, ciddî birtakım fikirler söylüyorum. Şimdi, eğer, bizim, Türkiye'nin rejimiyle 
ilgili konularda ürettiğimiz ciddî fikirleri, böyle, gülerek dinlersek, Türkiye'ye iyilik yapmayız. 

Şimdi, nedir Türkiye milletvekilliği; bütün parti genel merkezleri, yarın öbür gün, aldıkları 
yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20 oyla ne yapacaklar; milletvekili belirleyecekler. Kim belirleyecek; 
partinin genel merkezindeki yöneticiler. O zaman, milletvekilleri ne olacak; genel merkezin kölesi 
olacak. Yani, ne olacak; özgür iradeleriyle hareket etmeyeceklerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-T Devam edin Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Aslında, bu seçim kanununun en büyük zafiyeti budur. Türki
ye'deki demokrasinin gelişmesinde en büyük zafiyeti bu getiriyor. Türkiye'de, aslında, siyaset, çok 
kutsal ve çok soylu bir meslektir. Bu kutsal ve soylu mesleğin, kutsallık ve soyluluk makamına uy
gun bir şekilde yapılabilmesi için, bu mesleği tercih eden insanların, halkın geniş bir katılımıyla se
çilmesi ve buraya geldiği zaman da, parti genel başkanlarının veyahut da parti merkezlerinin, hak
kındaki davranışlarına değil, halkın sağduyusunu gerektiren davranış ve yönetim biçimleri içerisin
de düzenlemeler yapmaları lazımdır. Aksi takdirde, Türkiye'ye iyilik değil, zarar getiririz. ' 

Bakin, bence, parti genel merkezlerinin böyle bir yetkiyi kendilerinde bulundurmaları, kendi
leri için çok büyük bir zafiyet getirebilir sayın milletvekilleri. Ne olur; demin de söylediğim gibi, 
Türkiye'de çok zengin insanlar da var; ama, bir gün olsun halka inmemiş, halkın arasına girmemiş, 
bir emek sarf etmemiş, alnından ter dökmemiş insanlar bu salonlarda çoğunluğa sahip oldukları za
man, halkın o zor şartlardaki, o zor durumlarını anlayabilirler mi?.. Bir emek sarf etmeden bu sa
lonlara gelen insanlar, acaba, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının içinde bulunduğu sıkıntıları his
sedebilirler mi?.. Onlara bir çare bulmak için sağlıklı bir çözüm bulabilirler mi?.. Bence, bunları 
iyice düşünmek lazım; ama, maalesef, çok sıkıntılı bir olay yaratıldı; seçim denildi. Biz, politikacı 
olarak seçimden kaçmıyoruz... • 

Sayın milletvekilleri, bazı insanların, özellikle televizyon kanallarında bu Meclisle ilgili ola
rak söylediği bazı şeylere de cevap vermek istiyorum. Bu Meclis, aşağı yukarı elli yıldan beri ya
pılmayan bir işi becerdi ve bir anayasa değiştirdi ve bu Meclis Türkiye'de çok şeyler yaptı. Meclis 
çalışıyor; ama, buna rağmen, birtakım insanlar, bu Meclisin çalışmadığını ve rejimin tıkandığını 
söylüyorlar. Bence, bu, Meclise yapılan büyük bir haksızlıktır; çünkü, bu Meclis -geçen Dördüncü 
Yasama Dönemini de nazara aldığınız zaman- şimdiye kadar en fazla birleşim yapan ve en fazla 
kanun çıkaran bir meclistir. Konuyu dağıtmak da istemiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bir defa, bu maddenin düzenlemesinde, parti genel merkezlerinin, Tür
kiye seçim bölgesine almak suretiyle belirleyecekleri milletvekillerinin belirlenmesinde bir kıstas 
getirmek zorundayız. Eğer, Türkiye milletvekilliğini kabul ediyorsak, o zaman, parti genel merkez
leri 100 kişiyi belirlesin, onları halkın oyuna sunalım; genel seçimlerde, halk, bir yandan partiye oy 
veririrken bir yanda da Türkiye milletvekilliği için tercih hakkını kullansın. (ANAP sıralarından al
kışlar) Bunu yapalım... Yani, milletvekilliğini, genel merkez sultasından kurtaralım sayın milletve
killeri. Aksi takdirde, parti gruplarında, partinin yönetimindeki haksızlıklar dile gelmez, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Genel Kurulunda, Türkiye'de yapılan haksızlıklar dile gelmez. Bunlara 
ciddî bir yön verelim, bunlara bir kişilik kazandıralım. 
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Deniliyor ya, işte efendim, birtakım insanlar var, profesör olabilir, bilmem şu olabilir, bunlar 

halka inemiyorlar; ondan sonra da, bunları parti genel merkezleri getirsin, bir değerlendirme yap
sın... Bunu, o şekilde yapmayalım. O zaman, partiler listelerini belirlesinler; 100'er kişiyi... Seçim
de, halka, ayrıca, Türkiye milletvekilliğine adaylığını koyan insanları tercih etme hakkını verelim 
ve o zaman, hangi partinin adayı Türkiye çapında daha fazla oy alırsa, gelsin Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde otursun; o takdirde halkı tanır. Yani, şimdi, biz görüyoruz, mesala, kontenjandan ge
len bazı arkadaşlarımız halkı tanımaz, birgünden birgüne halkın karşısına çıkmaz, halkın sıkıntıla
rım anlamaz, oturur burada, halktaki en büyük sıkıntılar onları hiç ilgilendirmez... O zaman, yasa
ma görevini nasıl yapar; ben onu anlamak istiyorum. 

Onun için, sayın milletvekilleri, bu, çok önemli bir konudur, rejimin geleceğini yönlendiren 
bir konudur; bence bu maddeyi çok iyi düzenlememiz lazım. Ben, bu saatte zamanınızı aldığım için 
özür diliyorum; saygılar sunuyorum efendim. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Madde üzerindeki önergeler geri alınmıştır. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici madde 4 kabul edil

miştir. ' 
Geçici madde 5'i okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 5. - XX nci dönem milletvekili genel seçiminde propaganda amacıyla bay
rak, flama ve benzeri malzemeler cadde, sokak ve mahallelere aşılamaz. Siyasî parti teşkilat bina
larının önleri ve miting yapılan meydanlar, sadece miting süresince, bu hükmün dışındadır. BU fık
ra hükmüne ayları hareket edenler hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun 151 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; mü

zakeresi devam eden 886 sıra sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda ve Siyasî Partiler Kanununda 
değişiklik yapan kanun teklifinin geçici 5 inci maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz al
mış bulunmaktayım. 

Geçici 5 inci madde, biraz evvel de okunduğu üzere, seçimler sırasında propaganda vesilesiy
le kullanılacak olan bayrak, flama ve benzeri malzemelerin nerelere asılacağını ve nerelere asılma
yacağım düzenleyen bir maddedir. 

Muhterem arkadaşlar, madde, seçim propaganda malzemelerinin teşhiriyle ilgili hususları dü
zenlemektedir; ancak, ben, hemen geriye dönüyorum; 28 Aralık 1993'te bu Meclisten geçmiş olan 
3959 sayılı Kanun var. Bu kanun da, seçimlerin temel hükümlerini düzenleyen 298 sayılı Kanunun 
60 inci maddesini, 61 inci maddesini ve cezalarla ilgili olan 151 inci maddesini değiştirmiş bulun
maktadır. Burada ne görüyoruz; burada gördüğümüz şudur: Bakın, 3959 sayılı Kanunla 298 sayılı 
seçimlerin temel hükümlerine ait Kanunun 60 inci maddesinde yapılan değişiklikle getirilen hüküm 
şudur; dikkatinize arz ediyorum: 

"Madde 60.- Propaganda için afiş ve duvar ilanları ile her boyda parti flamaları, propaganda 
bayraklanve benzerleri şehir, kasaba ve beldelerde İlçe Seçim Kurullarınca gösterilecek yerlere 
asılır. 

Parti genel merkezlerinde, il, ilçe, belde merkez binaları ile kapalı yerlerde ve parti taşıtların
da, adayların özel taşıtlarında, konvoylarda, mitinglerde, miting alanlarında, kapalı salon toplantı
larında, miting ve toplantı günü kullanılan afiş, bayrak, flama ve benzerleri, bu hükmün dışındadır. 
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O sahadaki yerlerin sırası, şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurullarınca, o çevrede seçime ka

tılan siyasî partilere, birleşik oy pusulasındaki sıralamaya göre, bağımsız adaylarda ise ad çekme 
sonucuna göre tespit edilir, 

Bağımsız adaylar için yapılacak ad çekme, başvuran adayların veya.temsilcilerin önünde, oy 
verme gününden önceki 20 nci gün akşamına kadar yapılır. 

Hiçbir siyasî parti veya bağımsız adayca dördüncü fıkrada belirtilen tarihten önce duvar ilanı, 
flama veya bayrak aşılamaz." 

Şimdi, aynı kanunla 28 Aralık 1993'te değiştirilen 61 inci maddeye geçiyorum: 
"Madde 61.- Yukarıdaki madde gereğince gösterilen yerlerden başka herhangi biryerde parti 

bayrağı, afiş veya propaganda flamaları ile ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır. 

Bu suretle asılan, yapıştırılan veya teşhir edilen bayrak, afiş ve flamalar ile ilanlar ilçe seçim 
kurulu kararıyla kaldırılır, kaldırma için yapılan masraflar, bu bayrak ve flamalar ile ilanların ait 
olduğu partiler veya bağımsız adaylarca ödenir. 

Bir hususu daha dikkatinize arz edip, genelinin değerlendirmesine geçeceğim. Yine, aynı ka
nunla 28 Aralık 1993'te getirilen ve seçimlerin temel hükümleriyle ilgili 298 sayılı Kanunun 151 
inci.maddesine son fıkra olarak ilave edilen husus ise şu: "Bu Kanunun -yani 298 sayılı Kanunun-
58,60 ve 61 inci maddelerinde yazılan yasaklara aykırı hareket edenler hakkında 6 aydan 1 yıla ka
dar hapis ve 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur." 

: Şimdi, size arz etmiş olduğum 3 maddedeki hükümler göstermektedir ki, bu Meclis, 1994'te 
genel mahallî idare seçimlerine gidilirken, seçimlerin temel hükümlerine ait 298 sayılı Kanunda, 
bayrak, flama ve afişlerin nereye asılıp nereye asılamayacağını; kanunsuz, tarif edilmeyen, yasak 
olan yere asılanlarla ilgili uygulanacak olan müeyyideleri ve bunlarla ilgili cezaları, gayet güzel, 
kalıcı hükümler halinde tespit etmiş ve yürürlüğe koymuş. 

Şimdi, biz, burada ise, sadece bu seçimle ilgili olarak geçici madde 5'i getiriyoruz; yani, geti
rilen geçici 5 inci madde, 298 sayılı Kanunda meri olan 60 inci ve 61 inci maddelerle çelişmekte
dir; mükerrer bir husustur. Ben, bunu, Komisyonun ve Genel Kurulun dikkatine arz ediyorum. Bu, 
herhalde bir zühul eseri olarak buraya bu şekilde geldi; üzerinde tekrar değerlendirme yapılması 
gerekir. Daimi olan maâdeler varken, geçici bir maddeyle, bu seçime ait düzenleme yapmanın 
mantığını anlayabilmiş değilim. 

Tasarının geçici 5 inci maddesi "XX nci dönem milletvekili genel seçiminde propaganda ama
cıyla bayrak, flama ve benzeri malzemeler, cadde, sokak ve mahallelere aşılamaz. Siyasî parti teş
kilat binalarının önleri ve miting yapılan meydanlar, sadece miting süresince bu hükmün dışında
dır. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 151 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır" de
mektedir. Yani, biraz evvel bahsettiğim 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve ağır para cezası geti
ren hükme atıfta bulunulmaktadır. 

Şimdi, burada "siyasî parti teşkilat binalarının önleri" diye bir ifade var. 300-500 metrelik bir 
bulvar üzerinde siyasî partinin binası olduğunu düşünelim; acaba, bunun önünün sınırı nedir? Hal
buki, daimî olan maddede, sadece "binaları süslenir" denilmiş; ama, biz burada "önü" demişiz. Ya
ni, bu önünün sınırı nedir? Bu, ileride, birtakım ihtilaflara sebep olacaktır. 

Yine, ben burada bir hususu -bilhassa İçişleri Bakanlığının ve Adalet Bakanlığının- dikkatle
rinize arz etmek istiyorum: Bakın, bu kanun 28 Aralık 1993'te çıkarıldıktan sonra, 27 Mart 1994'te 
genel mahallî seçimlere girdik. O seçimler sırasında, ben, bulunduğum ilde, biraz evvel Muhterem 
Heyetinize de arz etmiş olduğum 298 sayılı Kanunun 60 ve 61 inci maddelerindeki hükümleri ken-
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di Partimde aynen uygulatmaya çalıştım; ama, baktım ki, bu hükümler şehirde uygulanmamakta ve 
diğer partiler her tarafta bayraklarını ve flamalarını asmaktadır. Bunun üzerine, Parti olarak, ilçe 
seçim kuruluna bir yazı yazdık ve dedik ki "çıkarılan ve 298 sayılı Kanunda tadilat yapan son ka
nuna göre, partiler, afişlerini, sadece, ilçe seçim kurulunun belirleyeceği yerde, duvarlarda, pano
larda, tarif edilen sıraya göre asarlar; bu şehirde, bu uygulanmıyor; bununla ilgili tedbiriniz nedir?" 
İlçe seçim kurulu toplandı ve bunların kaldırılmasriçin, vilayete, emniyete yazı yazdı, ilgili idare
cileri aradım bunlar kaldırılmayınca; bana söylenilen şudur: -elimde yazılı metinler de var, arzu 
eden bakan arkadaşlarımıza takdim de ederim- "Efendim, biz, polise bildirdik -valilik söylüyor bu
nu- polis 'bunu ben kaldıramam; bunu, partiler kaldırsınlar, biz, başında bekleyelim' diyor" 

Yani, burada arz etmek istediğim husus şudur: Biz, burada, kanunu çıkarıyoruz; ama, uygula
masına ait pratiği tarif etmediğimiz için, işte, 1994 seçimlerinde milyarlarca, yüz milyarlarca lira 
masraf edilerek, çeşitli afiş ve broşürlerle, her taraf süslendi mi, rezil mi edildi, ne yapıldıysa -ta
biî, bunun değerlendirmesi halka aittir- ve uzun süre de temizlenememiştir bu seçim kalıntıları. Ya
ni, meselenin yürüyüşü budur, tatbikatı budur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Muhterem Başkan, bitireceğim. Ayrıca, benim, 5 dakika söz 

hakkım vardı şahsen; eğer lütfederseniz, onun çerçevesinde bitireceğim. 

BAŞKAN - Siz, bitirin efendim; buyurun. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Bendeniz, seçimden sonra, burada, bir kanunun müzakeresin
de, bu vesileyle, bu hususları burada arz ettiğim zaman, bir değerli bakan arkadaşımız şurada otu
ruyordu ve "efendim, bu kanunu, bütün partiler, biz, ittifakla çıkardık" diyordu. Evet, ittifakla çı
kardınız; ama, bunun tatbikatına ait hususları düzenlemediğiniz için -İçişleri Bakanlığı ve Adalet 
Bakanlığı olarak-tatbikatta bu yürümüyor. 

Buradan gelmek istediğim husus şudur: Biraz evvelki maddenin müzakeresinde, değerli arka
daşlarımızın birtakım önergeleri vesilesiyle burada tartıştık; işçilere, yurtdışında çalışan vatandaş
larımıza seçim hakkının kullahdırılmasıyla ilgili. Tabiî, alelacele, Anayasaya bunu getirdik, koy
duk; ama, şimdi, uygulamada, yolun tıkalı olduğunu görüyoruz. Bu, neyi gösteriyor; bu, şunu gös
teriyor:' Yani, bizim bakanlıklarımız, ilgili kuruluşlarımız ve Meclisin, maalesef, olmayan uzman
ları, buraya getirilen bir kanun tasarısının, bir kanun teklifinin, Genel Kurula gelen teklifin, daha 
komisyonlar safhasında, uygulama şansı nedir, pratiği nedir, tedbirleri nedir, bunlar üzerinde dur
muyorlar ve netice itibariyle de, uygulanamayan kanunları çıkaran bir Meclis haline geliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, siyaset, tabiî, fevkalade yüce bir makamdır; siyaset, memleket yöneti
midir. Kanun vazıı olarak Meclisin de, memleketin ihtiyacına uygun, kabili tatbik, adaletle uygu
lanacak ve üzerinde mutabık kalınacak kanun tasarı ve tekliflerini müzakere edip kanunlaştırması 
lazım. Gördüğüm eksik şudur ki: Maalesef, bu Meclis, komisyonlarında kendisine müşavere hiz
meti yapacak, kendisini aydınlatacak gerekli uzmanlara sahip değil; bakanlıklar da, siyasî tesirler
le belki meseleleri alelacele buraya getiriyorlar ve biz, çok defa -burada tafsilata girmek istemiyo
rum- uygulanamayan, halka faydası olmayan ve zaman zaman da halka ıstırap veren kanunları çı
karıyoruz; sonra "eyvah, niye bunu böyle yaptık; yanlış yaptık; değiştirelim" diye dizimizi dövü
yoruz, saçımızı yoluyoruz. 

Ben bu hususu; bu maddenin mükerrer olduğunu, lüzumsuz olduğunu arz etmek için söz al
dım. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
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Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Sayın Bütün ve Sayın Kumaş?.. Söz talebinde bulunmuyorlar. 
Önergeler geri alındı. 
Geçici 5 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 5 inci 

madde kabul edilmiştir. 
Geçici 6 ncı madde ilavesine dair bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan! 886 sıra sayılı kanun teklifine, geçici 5 inci maddeden sonra gelmek üze

re, geçici 6 ncı madde olarak ilave edilmesini saygılarımızla arz ederiz. 
Şevket Kazan Kemalettin Göktaş Ahmet Dökülmez 

Kocaeli Trabzon Kahramanmaraş 
İsmail Coşar Ahmet Arıkan 

Çankırı Sivas 
"GEÇİCİ MADDE .-Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren 

Uç ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz." 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Komisyon üyeleri 

buradalar; katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Bu önerge, geçici 6 ncı mad

de olarak kabul edilmiştir. - . . • - ' 
Değerli milletvekilleri, Sayın Tınaz Titiz ve arkadaşlarının imzaladığı bir geçici madde tekli

fiyle ilgili önerge var; fakat, esas madde mahiyetinde olduğundan, bunu işleme alamıyoruz. 
Metindeki geçici 6 ncı maddeyi, geçici 7 nci madde olarak işleme alıyorum: 
GEÇİCİ MADDE 7. - BuKanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak milletvekili se

çimi için oy verme günü 24 Aralık 1995 tarihidir. 
Seçim döneminin başlangıç tarihi Yüksek Seçim Kurulunca yukarıdaki fıkrada belirtilen oy 

verme günü esas alınarak tespit ve ilan edilir. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Elkatmış; buyurun. 
RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; hepinizi saygıyla selamlarım. ' 
Nihayet, bu kanun teklifinin en önemli maddesine gelmiş bulunuyoruz. Hepinizin de hatırla

yacağı gibi, devamlı surette, milletvekillerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisine hakareti âdet ha
line getirenler ve "bu Meclisten, yeni bir seçim kanunu, kararı çıkmaz; milletvekilleri buna yanaş
maz" diyenler, inşallah, bu maddenin kabulüyle, yanıldıklarını anlayacaklar ve bu Yüce Meclis, 
kendilerine, böylelikle, büyük bir tokadı atmış olacaktır. (RP, DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, yine, bazı kesimler "kış mevsiminde seçim yapılmaz" gibi bazı iddialar
la ortaya çıkıyorlar. Bu da doğru değildir; çünkü, 1993 senesinde, 12 Aralıkta, Rusya'da, eksi 40 
derecede, seçimler yapıldı ve bu Meclisten de birçok arkadaşla birlikte, bizler, o seçimlere, göz
lemci olarak katıldık ve karın altında, eksi 40 derecede, bu seçimler yapıldı; başka ülkelerde de ya
pılıyor. Çağ atladığımız bir dönemde, 20 nci Yüzyılı bitirip, 21 inci Yüzyıla geldiğimiz bir dönem-
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de, artık, seçimlerin, kış-yaz gibi bir ayırıma tabi tutulmadan, her zaman yapılması mümkündür. Bu 
nedenle, bu gerekçeler, yerinde değildir. 

Ayrıca, terör meselesi de bu seçimleri etkilemez. Halk, kendi oyuna ve sandığına sahip çıka
caktır; buna inanıyoruz ve bu seçimler, inşallah, büyük bir huzur ve güven içerisinde, 24 Aralık ta
rihinde yapılacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bu maddenin birinci fıkrasını, biraz karışık yazılmış gibi görüyorum ben 
şahsen ve kanun tekniğine de uygun değildir; çünkü, bu, bir geçici maddedir ve sadece 20 nci dö
nem milletvekili seçimiyle ilgilidir. O nedenle, bu madde "20 nci dönem milletvekili seçimleri 24 
Aralık 1995 tarihinde yapılır" şeklinde düzenlenirse, daha iyi olur, kanun tekniğine de uygun olur 
ve diğer maddelerle de bütünlük arz eder; çünkü, bundan evvelki diğer geçici maddelerde hep "20 
nci dönem milletvekilli" diye yazılmış; böylelikle, birbirini tamamlar ve bütünlük sağlanmış olur. 

Ben, bu seçimlerin -24 Aralıkta yapılacak seçimlerin- milletimize, memleketimize hayırlı ol
masını diliyorum ve buna "evet" diyecek bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum, saygılar sunu
yorum; hayırlı olsun. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elkatmış. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok 
Sayın Recep Kırış?.. Söz talebi yok. 
Sayın İbrahim Kumaş?.. İstemiyor. ,'•• • 

Sayın Esat Bütün?.. İstemiyor. 
Eskİ geçici madde 6, yeni geçici madde 7'yle ilgili önergeler geri alınmıştır. 
Geçici madde 7'yi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici madde 7 ka

bul edilmiştir. (DYP sıralarından alkışlar) 
Madde 22'yi okutuyorum: ' 
MADDE 22. - Seçmen kütüğünde kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliği bulundu

ğu halde XX nci Dönem Milletvekili Genel Seçimine hukukî ve fiilî mazeretleri olmaksızın katıl
mayanlara, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 63 üncü maddesinde gösterilen para cezası 
ikiyüzelli bin lira olarak uygulanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Bir saniye efendim... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Oya sundunuz efendim. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Önergemiz var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hani önerge efendim?.. Yok efendim;, önerge yok, söz talebi yok. 
Oylarınıza arz ediyorum... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, önerge falan yok. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Önergemiz var. 

BAŞKAN - Bu maddeyle ilgili mi? 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Evet efendim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, olmaz öyle şey! 
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CENGİZ BULUT (İzmir) - Yok efendim... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) ~ Kabul ettik maddeyi Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Bu maddeyle ilgili bir. şey yok efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kardeşim, böyle dilekçe olmaz, böyle önerge olmaz; gerekçesi yok; bir kanunu baştan başa 
değiştiriyorsunuz. Ben, böyle bir önergeyi işleme koymam. (ANAP, CHP ve RP sıralarından "Bra
vo Başkan" sesleri, alkışlar) • 

23 üncü maddeyi okutuyorum... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Bir saniye Sayın Başkan... Hangi gerekçeyle!.. 

BAŞKAN - Gerekçe yok. Bir seçim kanunuyla, başka bir kanunu ortadan kaldırıyorsunuz; bir 
hile-i şer'iyedir; onun için, işleme koymuyorum. (ANAP, RP ve CHP sıralarından alkışlar) 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Hangi gerekçeyle!.. Böyle bir hakkınız var mı Sayın Başkan! 

BAŞKAN - 23 üncü maddeyi okutuyorum... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Olur mu efendim böyle şey! 

BAŞKAN - 23 üncü maddeyi okuyun efendim. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Olur mu böyle şey! Mümkün mü! Ne yapıyorsunuz! 

BAŞKAN - Efendim, ben yapıyorum! 

. NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Nasıl yapıyorsunuz efendim! 

BAŞKAN - Şu anda yapıyorum! 

23 üncü maddeyi okuyun efendim. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Gerekçe mecburiyeti var mı efendim Tüzükte? 

BAŞKAN - Var efendim. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Neye gerekçe!.. 

BAŞKAN - Gerekçesiyle verilir. Bilmiyorum... Önüme bir şey getiriyorsunuz; şunu kaldırdık, 
şunu koyduk... Nedir... Hiçbir gerekçesi yok. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya)-Siz okuyun bakalım bir kere önergeyi! 

BAŞKAN - Sayın Kâtip Üye, 23 üncü maddeyi okur musunuz efendim. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Olur mu öyle şey! 

KÂTİP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa)-Okuyayım efendim... 

BAŞKAN - Lütfen, okur musunuz. 

KÂTİP ÜYE CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) - Tartışma devam ediyor. 

BAŞKAN - Ben size emrediyorum; lütfen, 23 üncü maddeyi okuyun efendim. 

. HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, görevini yapmayanı atarsınız. 

BAŞKAN - Kâtip Üye, siz okumayacaksanız, arkadaşınızla değişeceksiniz. (Gürültüler) 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Hayır efendim!. Olur mu öyle şey! 

BAŞKAN - Sayın Kâtip Üye, okur musunuz! (ANAP, RP ve CHP sıralarından sıra kapakla
rına vurmalar) 
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NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Olmaz böyle şey! Ne hakkınız var sizin! 

BAŞKAN - Sayın Kâtip Üye, 23 üncü maddeyi okur musunuz! 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Okuma kardeşim! Ne okuyacaksın! Olur mu öyle bir şey! 

BAŞKAN - Lütfen!.. Okumuyorsanız, yer değiştirin. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Kimden emir alıyorsunuz! Başkanlık Divanına müda

hale olur mu! 

BAŞKAN - Efendim, bırakın; oturun siz yerinize. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Ya okur ya da atarsınız! 

BAŞKAN - Sayın Kâtip Üye, okuyun efendim. (Gürültüler) 

Efendim, lütfen... 

Sayın Kâtip Üye, okuyun efendim. 

MADDE 23.-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - 23 üncü maddeyle ilgili söz talebi var mı efendim? Yok. 

Önerge yok. 

23 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 24.-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Bu maddeyle ilgili söz talebi?.. Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; hayırlı 
uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, alman karar gereğince, 27 Ekim 1995 Cuma günü saat 13.30'da toplan
mak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 00.20 
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VIII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR! 
1. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalının, devlete vergi borcu olanlara ilişkin sorusu ve 

Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/7280) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın İsmet Attila tarafından yazılı olarak cevpalandı-
rılmasını rica ederim. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Bir radyo programındaki yarışmadan bir dizi kitap kazanan Levent Çelik isimli genç vatanda
şımıza veraset ve intikal vergisini ödemediği gerekçesiyle vergi kaçakçısı muamelesi yapılmıştır. 
Kendisine yapılan tebligatta 600 bin liralık borcunu ödemediği takdirde 10 gün hapis yatacağı ifa
de edilmiştir. 

— Küçük hesapların peşine düşen Maliye Bakanlığı büyük hesapları da takip etmekte midir? 
— Şu anda devlete vergi borcu olan ilk 10 isim kimlerdir? 

• •'' , — Selim Edes, Yahya Demirel vs. tanınmış vergi kaçakçılarının, hayalî ihracatçıların devlete 
olan borçlarını almak amacıyla neler yapılmıştır? 

" • / . ' ' T.C. • . . ' ' • . : > 

Malîye Bakanlığı 26.10.1995 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.07.0.GEL.0.36/3684-1-59553 

Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13.10.1995 gün ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7280-15258/54650 sayılı 
yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması isteni
len, ilgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan soru önergesinde özetle,, Levent Çelik isimli şahsın bir 
radyo programındaki yarışmadan kazandığı kitaplar nedeniyle talep edilen 600 000 TL.'lık veraset 
ve intikal vergisini ödemediği gerekçesiyle vergi kaçakçısı muamelesi yapıldığı ve söz konusu ver
gi borcunu ödemediği takdirde hapis yatacağı belirtilerek, 

•"— Küçük hesapların peşine düşen Maliye Bakanlığının büyük hesapları da takip edip etmedi

ği' . 
— Şu anda devlete vergi borcu olan ilk 10 kişinin kim olduğu, 
— Selam Edes, Yahya Demirel-vs. tanınmış vergi kaçakçılarının, hayalî ihracatçıların devlete 

olan borçlarını almak amacıyla neler yapıldığı, 

hususlarında bilgi istenilmiştir. 
Levent Çelik isimli şahsın bir radyo programında kazandığı kitaplar nedeniyle kendisinden 

aranılan veraset ve intikal vergisinin takibi ile ilgili işlemler ve ileri sürülen iddialar hakkında, rad
yo programının ismi ve söz konusu verginin hangi vergi dairesince talep edildiği açıklanmadığın
dan gerekli araştırma yapılamamıştır. 
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Bununla birlikte, amme borcu olan mükellefler hakkında yürütülecek cebrî takibatın başlangı

cını ödeme emri tebliği oluşturmaktadır. Kendisine ödeme emri tebliğ olunan borçlu, 7 günlük 
müddet içinde borcunu ödemediği ve mal bildiriminde de bulunmadığı takdirde mal bildiriminde 
bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere tahsil' dairesinin yazılı ta
lebi üzerine icra tetkik mercii hâkimi tarafından hapsen tazyik olunmaktadır. 

Diğer taraftan, vergisini zamanında ödemeyen mükellefler arasında hiçbir ayrım gözetmeksi
zin haklarında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun cebrî takibata 
ilişkin hükümleri titizlikle uygulanmak suretiyle amme alacağının tahsili cihetine gidilmektedir. 

Ayrıca, bütün modern vergi sistemlerinde yer alan "vergi mahremiyeti" ilkesi mükellefin ve 
mükellefle ilgili kimselerin; şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, ser
vetlerine veya mesleklerine müteallik sırların üçüncü kişilerin yararına kullanılmasını önlemek 
amacıyla uygulanan bir vergi hukuku prensibi olup, aynı amaçlarla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 5 inci maddesinde bu prensibe yer verilmiştir. 

Ancak, Vergi Usul Kanununa göre kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükellefle
rinden yıllık beyanname vereni erin adları, unvanları veya beyanlarına göre tarh olunan vergi mik
tarları vergi dairesinde asılan ilan cetvellerinde ilan olunmakta, bu bilgiler mükelleflerin işyerlerin
de bulundurdukları vergi levhalarında da gösterilmektedir. 

Mahremiyet müessesesine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
107 nci maddesinde 3946 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile yapılan değişiklikle, bir istisna daha 
getirilerek ödeme müddetinin bitim tarihinden itibaren 6 ay geçmesine rağmen maddede belirtilen 
kamu alacaklarını ödemeyen amme borçlularının ad ve unvanlarının yılda en çok bir defa ilan edi
lebilmesi imkânı yaratılmış ve ilan edilecek amme alacaklarını nevileri ve asgarî miktarı itibariyle 
sınırlamaya, ilanın şeklini, yapılacağı yer ve zaman ile diğer usul ve esasları tespit etmeye Maliye 
Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

Maliye Bakanlığı bu yetkisine istinaden 1995 yılında; kanunen ilan edilmesi mümkün olan 
tüm kamu alacaklarını ilan kapsamına almış, bu kamu alacaklarından 31.12.1994 tarihi itibariyle 
vergi dairelerine 200 milyon liranın üzerinde borcu bulunan ve 3.7.1995 tarihine kadar bu borçla
rını ödemeyen mükellefleri 17.7.1995 tarihinden 14.9.1995 tarihi mesai saati bitimine kadar vergi 
dairelerinde ilan etmiştir. , 

' Bu bilgiler haricinde mükelleflerin işlerinin mahiyetlerine, şahıslarına, aile durumlarına, ser
vetlerine ilişkin olup, vergi idaresinin bilgisi dahilinde bulunan hususların açıklanması, ilan süresi 
bittikten sonra listelerde yer alan amme borçluları hakkında açıklama yapılması mümkün bulunma
maktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

İsmet Attila 

Maliye Bakanı 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

l1, •— Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname.ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İIşkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29,4.1992; 2.7.1992) 

2. — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun 'Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde. Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayii ve Tek
noloji ye Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
(6.7.1992) 

4., — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ye Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun, Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S .Sayısı: 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5, — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

6. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı: 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 7. —Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile İ90 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

IX 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 

' •• _ 2 — : ; . ' r . . . ' • • ' ' . ' . 
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İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

9. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçiş!eri Komisyonu Raporu (1/576) 

: (S. Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

10. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ye İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

İL — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

12. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 13. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

14. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ye Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

15. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ye 
Bütçe komisyonları ıVıporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 16.— İnsan Haklan Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tariM: 16.6.1994) 

17. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ye Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı. 
Kanun Hükmünde Kararnamenin" Eki Cetvellere Bir ilave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 18. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat İd
dialarının Üzenine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 

• — 3' — 
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Devlet Eski Bakanı ve.Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Ekrem• Pakdemiirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kanı Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılİmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi: 1.3.19.95) 

X 19. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 20, — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tari
hi : 14.5.1992) 

21. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
(Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

22. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin -Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 134)(Dağıtma tarihi : 6.2.1992) ' ~ 

23. .— Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili ismail Köse'nıin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihti : 12.2.1993) 

24. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan, ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : ,391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

25. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ye Adalet 
Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 26, — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) ' 

X 27. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Mat-
kap'ın; özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) 
(S. Sayısı: 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994) 
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28. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve 12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Sermek, Yasin Hatiboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
DeğişUirulerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/851, 2/987) (S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 10.1.1995) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Re
fah Partisi Grup Başkanvekili Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 126 Arkadaşının; 
Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın; Ça
nakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 6 Arkadaşının, Bankalardan Dövize En
deksli Konut Kredisi Alan /Kişilerin Ödemelerinin İyileştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Plan ve Bütçe komisyonu Raporu (2/1311, 2/1328, 2/1404) (S. Sayısı : 
866) (Dağıtma tarihi : 20.6.1995) 

30. — Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan 
Sungurlu'nun, Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Sakarya Milletvekili Nev
zat Ercan ve 9 Arkadaşının, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/696, 2/1294, 2/1302, 2/1335) (S. Sayısı : 
867) (Dağıtma tarihi : 22.6,1995) 

31. — Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarıları ile Bolu Milletvekili Necmi Hoşver ve .69 Arkadaşının Terörle Mücadele Ka
nununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komlisymları raporları (1/515, 2/521, 1/559) (S. Sayısı : 875) (Dağıtma tarihi : 18.7.1995) 

32. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili Is-

33. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ile 3 Arkadaşının; 1.6.1995 Gün ve 4108 
Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanunun Yürürlük Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1457) (S. Sayısı: 874) (Dağıtma tarihi : 14.7.1995) 

34. — 10.10.1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabuiü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü, Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/854) 
(S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

• • . - . ' _ 5 — 
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35i — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı: 343) (Dağıtma tarihi: 3.5.1993) 

36. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlıiklerıi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik; Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve .Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (bağılına tarilıi : 31.12.1993) 

X 37. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilmesi ve Trafik Suçu İşleyenlere Verilecek 
Cezaların Gösterge Puanı Esas Alınarak Hesaplanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bay
burt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 19 Arkadaşının 2918 Sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 41 inci Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, İs
tanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 2 Arkadaşının, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik. Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan ve Zonguldak Milletvekili Ali Uzun'un, Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kütahya Millet
vekili iMustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuru
luş .Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/743, 2/749, 2/901, 2/1011, 2/1113) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma ta
rihi : 9.6.1995) 

38. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî EğMm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

39. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararanamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı : 795) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

40. —• Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kânunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma.'tarihi :1.7.1993) 

41. — Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Da
ğıtma tarihi : 13.2.1995) -

42. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi': 23.6.1993) 
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43. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : İ0.2.1994) 

44. _^ Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dâir Kanun Tasarısı ve MıİMî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) 

45. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakikmda Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sa
yısı : 303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

46. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

47. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Ta
rihli ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürele
rinin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum 
Milletvekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Ola
rak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/146, 2/604) (S. Sayısı: 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 48. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'm, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil 
Çulhaoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 
3.7.1992) / 

49. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve »Turizm ve'Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

50. — 1136 Sayıh Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat-
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lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519 ,2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

51. -— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa 'Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifli ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

52.' — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

53. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İera 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

54. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihli : 8.10.1992) 

55. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılrnasıma İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 1 5Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ye 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) '(Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 

56< — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesiimin 3, üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı: 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

57. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin, Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

58. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkila
tının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

• • — 8 — . ' • . 
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59. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Pdan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayı
sı : 151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) -

X 60. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

61. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu R.aporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) ' 

X 62. —~ Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ye 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

63. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe' Komis
yonu Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

64. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma ta
rihi : 15.6.1992) 

65. — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Ku
ruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

66. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sa-
ysıı : 81)'(Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

67.• — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

68.— İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 

69. —r Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen-
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mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
' (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

70. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu. (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

71. '— Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nuri, 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu. 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) • ' 

72.—Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüpğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa, Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tari
hi : 25.5.1992) , 

73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının, 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

74. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Da
ğıtma tarihi : 1.6.1992) . \ 

75. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ıri, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

76. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı Su
lama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, 4.11.1983 tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak-

— 10 — 
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kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma 
tarM : 21.9.1992) 

79. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğhı ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264).(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

80. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 jnci Maddesinin DeğiştirMmesii Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

81. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri tç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

82. — Çorum Milletvekili Cemal. Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
(Dağıtma tarihi : T.10.1992) 

83. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) , 

84. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi1 : 
5.10.1992) 

85. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

86. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23,10.1992) 

87. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhun'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

— • i l — - : '. • ' / ' ' 
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88. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanım ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Rapora (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

89. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

90. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şe
hit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bıir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

91'. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komlis-
yonlart raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

/ 92. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek ve Tüzelkişilerden Alınan Elektrik 
Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

93. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fi
kir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teldıifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı: 208) {Dağıtma tari
hi : 19.11.1992) 

94. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi-ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

95. __ Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin' İkünci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

96. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanılar Sosyali Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddeleriınin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve .Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S .Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

97. — Sırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma, târihi : İl . 1.1993) 
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98. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

99. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal ister ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

100< — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Ku
rumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

"101. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay Başka
nının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
•26.1.1993) 

102. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nunun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren,- Bazı Maddelerini de Yürürlükten 
Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 243) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

104. — Şırnak .Milletvekili Mahmut. Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûra
nın Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ye Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

105. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
na İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 2.88) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

106.— Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'iıı, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına Ge
çici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Rapora (2/100) (S. Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

107. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28:3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yük
sek öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

108. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
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İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

109. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 

• Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

110. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçioi Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

111. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

112.— İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı :• 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

113. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkımda Kanun Teklifi ve. 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

114/—Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncü Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Daıir Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

115. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kainim Tasarısı ve İçişleri Komisyo
nu Raporu (1 /51.2) (S. Sayısı: 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 

116.— Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Pro
jesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

117. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması'Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Rapora (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

118, — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı: 345) (Dağıtma'•tarihi: 18.5.1993) 
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119.— Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üre
ten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/507) {S. Sayısı : 346) (Dağıt
ma tarihi : 18.5.1993)" 

120. —- Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
tnoelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

121. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'm, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 
ve Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifli-ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma 
tarihi : 22.9.1993) 

122. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşları
na İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygula
nacak Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) 
(Dağıtma tarihi : 9.11.1993) \ 

123. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihli! : 
9.11.1993) 

124. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Mu
harip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı ,: 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

125. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanı ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıt
ma tarihi : 3.12.1993) 

126. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifti ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı ; 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

127. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 7.12.1993) 
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128. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Meri 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

129. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) (Da
ğıtma tarihi : 31,12.1993) 

X 130. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

131. — Eskişehir Milletvekili t. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bür Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıt
ma tarihi : 31.12.1993) 

132. — Bursa Milletvekili. Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

133. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı Di
siplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

134t — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu. Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi ; 10.2.1994) 

135. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklif i 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gör© Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64 )(S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

136. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, j2.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

137. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 
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138̂  — Yükseköğretim.Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

139. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Ma
nia Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/664) (S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

140. — Türk Silahlı Kuvvetleri özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) , 

141. — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı . Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

142. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) 
(S. Sayısı: 600) (Dağıtma tarihi : 23.3,1994) 

143. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

144. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

145. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

146. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

147. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. 
Sayısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

148. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S .Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

— 17 — 15 inci Birleşim 
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149. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hım, Uşak Mtilletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletve
kili Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 

'233.1994) 

150. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının, 8.3.1950 Ta
rih ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

151. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardı
mı Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

152. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası. Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt, Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecelc Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.İ5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince. Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

153< — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

154. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı; 626) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

155. -— Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak ile Diyarbakır Mil
letvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması-' Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

156. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın, Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

157., — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı, ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 
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158. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

159. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı: 633) (Dağıtma tarihi: 28.3.1994) 

160. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu, Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıftaıa tarihi: 28.3.1994) 

X 161.— Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Ge
çirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komiisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

162. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : .643) 
(Dağıtma tarihi : 19A1994) 

163'. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/479) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 
X 164. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 

Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması 
ile İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi :. 25.4.1994) 

165. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

166. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanu
nunun 16 inci Maddesimin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

167. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurla
rı Kanununda -Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 
656) (Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

1.68. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm, 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti--
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rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi : 16.5.1994) .. ' . '• '• 

169. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

170. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kamın Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma târihi : 
3.6.1994) 

171. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Snaayi. ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapora (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) ' 

172. — tş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let'Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

173. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

174. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş-
ri komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

175.— Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanım Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702). (Dağıtma tarihi : 3.10.1994) 

176.— Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Biiriiği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlave Edilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) 
(S .Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 10.10.1994) 

X 177. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sa
yısı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

178. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

179. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliç -

'V. — 2 0 — • 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

bin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Da
ğıtma tarihi : 13.10.1994) 

180. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad-, 
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707)(S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 181. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Ala
nında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı : 717) {Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 182. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

183. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik. Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sa
yısı : 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 

XI84. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/475) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10.1994) 

X 185. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili Zü-
beyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 

X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 

• • . ' . ' " . ' 

X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişlçri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994)' 

X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve iş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 189. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

— 21 — 
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X 190. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun "Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı • ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (l'/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 7 , 

X 191. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanım Teklifi ve İçişileri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1163) (S. Sa
yısı : 729) (Dağıtma tarihi: 3.11.1994) 

X 192̂  — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 

X 193. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında işbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasınıın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı : 730) (Dağıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanın-, 
da İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı: 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

X 195.— Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve 
Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları raporları 
(1/700) (S. Sayısı: 732) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

X 196, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları râpörlan (1/682) (S. Sayısı ; 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

197. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namemin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 

:X 198. — Türkiye' Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ye Millî Savunma ye Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi: 18.11.1994) 

X 199. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy-
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gun Bulunduğu Hakkında'Kânun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komiisyonları 
raporları (1/761 )(S. Sayısı : 739J (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

200. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994) : 

X 201 s — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme An
ılaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi : 1.12.1994) 

X 202. -—Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

X 203. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişik
liklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi: 26.12.1994) 

204. — İstanbul Milletvekili Sabrı özfcürk ve 7 Arkadaşının, 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan. Doğruya 
Gündeme Alınma Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

205. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756) (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

206. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun; Belediye Kanunu ile 11 özel İda
resi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 
759) (Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

X 207. —Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme,Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 208. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 
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X 209. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi'•': 10.2.1995) 

X 210.— Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı : 767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 211. —Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı: 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

212. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Halçkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1126) 
(S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

213. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nm Sincanlı İlçesinin Âdının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

214. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapolu (1/805) (S. Sayısı ; 776) (Da
ğıtma tarihi : 10.2.1995) ' 

215. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2,1995) 
X 216. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, 

Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan, Doğruya Gündeme Alın
ma önergesi (2/1079) (S. Sayısı : 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995) 

217. — Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1995) 
X 218. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Mil

letler Sözleşmesinin.- Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 
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X219.. — Yükseköğretim Kunımları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürüdük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı: 791) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

. 220. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (2/1340) (S. Sayısı: 794) (Dağıtma tarihi: 16.3.1995) 

X 221. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

' Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 223. — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 224. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/8İ2) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

225. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Ta
rih ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/416) 
(S. Sayısı : 789) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) ' 

226. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanutj Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

227. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek- Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

228. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 
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229. — Edirne, Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarihver237Numara.il 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

230. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi • ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/564) (S. Sayısı : 801) (Dağıtma 
tarihi : 20.3.1995) 

X 231. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasmm ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kânun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi : 24.3.1995) 

232. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yar
dım Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma öner
gesi (2/1106) (S. Sayısı : 809) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

233. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Ta
rih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değişitirilmesi ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/637) (S. Sayısı ; 
810) (Dağıtma tarihi : 28.3.1995) , 

234. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

235. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayı
nın İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak İlan Edilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayı
sı : 808) (Dağıtma tarihi : 29.3.1.995) 

236. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Ta
rihî Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Da
ğıtma tarihi : 7.4.1995) 

237. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Ar-

— 26 — ':. 

http://Tarihver237Numara.il


7 
.KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE 

; KOMİSYONLARDAN GELEN MĞER İŞLER . 

kadaşının, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Sa
vunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sa
yısı : 817) (Dağıtma tarihi : 7.4.1995) 

238. -~ Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Ka
nununun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi 
(2/1216) (S. Sayısı : 818) {Dağıtma tarihi : 18.4.1995) 
X 239. — Türkiye Gummhuriycti ile Estpnya Cummhuriyeti Arasında Kültür, Eği

tini, Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları rapöıtl'arı (1/789) 
(S. Sayısı : 819) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) . 

240. —• Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna - Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân "ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Ge
çici Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1995) 
X 241. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (İ/795) (S. Sayısı : 821) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

X 242. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, Arasında Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/826) (S. Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

243 < — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 
15 inci Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi .ye İçişleri Komisyonu Rapoaı (2/1217) (S. Sayısı : 823) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) , 

244,— İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, Çevre Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcu-
oğlu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Çevre ve İçişileri koinıisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995). 

245. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayı
sı : 825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

246. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S. Sa
yısı : 826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 
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'247. — Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyon
larıraporları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

248. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

249. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir'in, Emet İlçesi Dere Mahallesi 
Nüfusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın 
Cezasının-Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1309) (S. 
Sayısı : 830); (Dağıtma tarihi••: 26.4.1995) 

250. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve il özel idarelerime Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunun İsminin've. 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ye Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürüdükten Kaldırılması Hakkında Kanım Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1.253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : .26.4.1995) 

251. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Be
lediyesi Kurulması , Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) " 

252. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Be
lediye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

253. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi : 3.5.1995) 

254. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm; 657 Sayılı Kanunun 100 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre 
Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/674) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma ta
rihi : 1.6.1995) 

255. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının; 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/561) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma tariihi: 1.6.1995) 

256. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün; Türk Ceza Kanununun 510 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/705) {S. Sayısı-: 844) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 
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257. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

258. — Ankara Milletvekili Uluç Gürkan'ın; Türk Ceza Kanununun 426 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1029) 
(S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

259. -—Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; Türk Ceza Kanunu Madde 345'de 
Değişiklik Yapılmasına Miskin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1177) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 1.6.1995) 

260. — Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'nın, 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21 inci 
Maddesine Bir Fıkra ilavesine İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, 
ve Turizm Komisyonunun Mütalaası ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/794) (S. Sayı
sı : 841) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

261., — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
536 ve 637 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Mil
letvekili Uluç Gürkan ve 4 Arkadaşının 765 Sayılı ve 13.3.1926 Tarihli Türk Ceza 
Kanununun 536 ve 537 nci Maddelerinin Birer Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/593, 2/854) {S. Sayısı : 
846) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

262. —İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 349 
uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/958) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 

263. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'm, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun Ek 7 nci Maddesi ile 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 20 Arkadaşı
nın Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1354, 2/1332) (S. Sayısı : 850) (Da
ğıtma tarihi > 5.6.1995) 

264. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 51 Arkadaşının, 1.3.1926 Tarih ve 
765 Sayılı Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/790, 2/820) 
(S. Sayısı : 853) (Dağıtma tarihi: 5.6.1995) 

X 265. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/806) (S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi : 5.6.1995) 
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X 266. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasın
da Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ye Dışişleri ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/807) (S. Sayısı : 855) (Dağıt
ma tarihi : 8.6.1995) 

267. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nın Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında İçtüzük Teklifi, Ankara Milletyekili M. Vehbi Dinçerler'in İçtüzüğün 157 
nci Maddesinin Değiştirilmesi ve 14 üncü Kısım Çeşitli Hükümler Bölümüne 157 nci 
Maddeden Sonra Gelmek Üzere Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki İçtüzük Teklifleri, 
İstanbul Milletvekili''Coşkun Kırca'nın Mület Meclisi İçtüzüğünün 36'.nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/931, 2/1105, 
2/1107, 2/1364) (S.. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi: 9.6.1995) 

X 268.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme've. Vergi .'Kaçakçılığına En
gel Olma. Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/809) (S. Sayı
sı •: 856) (Dağıtma tarihi): 13.6.1995) 

X 269. — Türkiye Cumhuriyeti'ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan' Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme'Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları : (1/810) (S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 13.6.1995) 

270. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 28.12.1982 Tarihli ve 2766 Sayılı Kanun ile Değişik 2 nci Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi've Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/1181) 
(S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 20.6.1995) < 

271. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 24 Arkadaşının; Türk Silahlı Kuv
vetleri Içhizmet Kanununa Bir Ek ve Bir Geçioi Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1157) (S. Sayısı : 862) (Dağıtma ta
rihi :22.6.1995) 

272.. — 'Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ye Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/858) S. 
Sayısı : 863) (Dağıtam tarihi:": 22.6.1995) -

27& — Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının önlenmesine Dair 9.1.1991 
Tarihli ve 3694 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince'-Çumhur-
başkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Tokat Millet-
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vekili Ahmet Feyzi tnceöz ve 40 Arkadaşının; Tütün Mamullerinin Zararlarının Ön
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/5, 2/414) (S. Sayısı : 
865) (Dağıtma tarihi : 22.6.1995) 

274.— Afyon Milletvekili' Baki Durmaz ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/1344) (S. Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi : 11.7.1995) 

275. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kânun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı : 
870) (Dağıtma tarihi : 13.7.1995) 

276. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat Er
can'ın; 2934 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo
ru (2/1099) (S. Sayısı : 754'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 14.8.1995) 

277. -—Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 Arkadaşının, Bilecik Milletvekili 
Mehmet Seven'in, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Erzincan Milletvekili Mus
tafa Kul'un, Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı ve 3 Arkadaşının, Çankırı Mil
letvekili Nevzat Ayaz ve 9 Arkadaşının, Kastamonu Milletvekilleri Nurhan Tokinel ve 
Münif İslamoğlu'nun, Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar ve Antalya Milletvekili 
Hasan Ça'kır'ın, Aksaray Milletvekiller'i Mahmut Öztürk ve Halil Demir'iıı, Yozgat 
Milletvekilleri Alparslan Türkeş ve Yaşar Erbaz'ıın, Erzurum Milletvekili İsmail Kö-
se'nin, Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, Ordu Milletvekili Hasan Kilıç'ıu, Giresun 
Milletvekili Rasim Zaimoğîu ve 8 Arkadaşının, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün 
ve 7 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Koray Aydın'in, Gümüşhane Milletvekili Lütfi 
Doğan ve 17 Arkadaşının, Zonguldak Milletvekili Şinasi AltineT'in» Konya Milletvekili 
Ali Günaydın ve 5 Arkadaşının, Amasya Milletvekili Haydar Oymank'm, Adıyaman 
Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, Bartın Milletvekili Koksal Toptaıı'ın, Aksaray Mil
letvekilleri Mahmut Öztürk, Halil Demir, İsmet Gür ve 40 Arkadaşının,'"Kırklareli 
Milletvekilleri Ahmet Sezai Özbek ve Cemâl Ozbileıı'in, Yozgat Milletvekili Alparslan 
Türkeş ve 54 Arkadaşının, Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Rize .Milletvekili 
Ahmet Kabil'in, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan'ın, İzmir Milletvekili îşılay Say-
gm'ın, Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun, Mardin Milletvekili Mehmet 
Gülcegün'ün, Giresun Milletvekili Ergun özdemir'in, Martın Milletvekili Hasan Ak-
yol'un, Batman Milletvekili M. Adnan Ekmenin,. Bayburt MiUtvckiüi Ülkü Güney' 
in, Ordu Milletvekilleri Şükrü Yürür, Nabi Poyraz,' Bahri Kibar ve 5 Arkadaşının, 
İzmir Milletvekili Mehmt Özkan'ın, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik ve Bit
lis Milletvekili Zeki Ergezen ve 4 Arkadaşının, Artvin Milletvekili Süleyman Hatin-
oğlü'nun, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin; 
Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı, Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
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menin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değivşiklik Yapılması ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (2/747, 2/878, 2/888, 2/906, 2/947, 2/977, 2/1039, 2/1042, 2/1064, 2/1101, 
2/1112, 2/1120, 2/1122, 2/1146, 2/1167, 2/1199, 2/1209, 2/1232, 2/1233, 2/1237, 2/1240, 
2/1245, 2/1247, 2/1256, 2/1260, 2/1272, 2/1286, 2/1305, 2/1396, 2/2/1416, 2/1418, 
2/1422, 2/1459, 2/1461, 2/1462, 2/1463, 2/1464, 2/1467, 2/1469, 2/1470, 2/1471, 2/1472, 
2/1473, 2/1474, 2/1475, 2/1476, 2/1477, 2/1478) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi : 
14.8.1995) 

278. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Ka'bulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/869) 
(S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi: 14.8.1995) 

279. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili. Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın; 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1501) (S. Sayısı : 882) (Dağıt
ma tarihi : 14.8.1995) 

(*) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem: 19 Yasama Yılı: 5 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 886) 

Doğruyol Partisi Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili İhsan Sa
raçlar, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ile Cumhuriyet Halk Parti
si Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın; Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasî Parti
ler Kanunu ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun Teklifi, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemi i'nin; 
22.4.1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu ile 10.6.1983 
Tarihli ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan 
Dikici ve 32 Arkadaşının, Milletvekili Seçiminin Erken Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ile Hakkâri 
Milletvekili Esat Canan'ın; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 4 üncü Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi, Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 7 Arkadaşının, 
Siyasî Partiler Kanunu ile Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifleri ve Anayasa 

Komisyonu Raporları (2/1518, 2/1059, 2/1517, 2/1519, 2/1520) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasî Partiler Kanunu 
ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifimiz gerekçesi ile 
birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
23,10.1995 

İhsan Saraçlar Nevzat Ercan Fuat Çay 
Samsun Sakarya Hatay 

GENEL GEREKÇE 

26 Temmuz 1995 tarihli ve 22355 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4121 sayılı Kanun ile, 
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Dördüncü Bölümündeki siyasî haklar ve ödevlere 
ilişkin hükümler arasında yer alan, seçmen yaşının belirlenmesi, seçme ve seçilme hakları ve siya
sî partilerle ilgili hükümlerde değişiklik yapılmıştır. 

Anayasada yapılan bu değişikliklere uygulama kabiliyeti kazandırılabilmesi için 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 2820 sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ilgili maddelerinde değişiklik yapılma
sı amacıyla bu tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. 



Bilindiği üzere, demokratik rejimlerde seçim kanunları anayasalar kadar önemlidir. Ülke yö
netimini Üstlenecek iktidar ve onu denetleyecek muhalefet seçimle belirlendiği için, seçim kanun
ları, doğrudan doğruya demokratik rejimin işleyişiyle ilgilidir. O nedenle, seçim kanunlarının te
mel konusu, siyasî partilerin seçmen vatandaşlardan aldıkları oy sayılarına göre parlamentonun ik
tidar ve muhalefet kanadını oluşturacak sandalye dağılımının nasıl hesaplanacağını gösteren bir se
çim sistemi getirmektir. îyi bir seçim sistemi, seçime katılan partilerden hangisinin hükümet kur
maya yeterli bir parlamento çoğunluğu kazandığını belirlemeye yönelik fayda ve istikrar ilkesi ile 
bu partilerin parlamentoda kazandıkları oy sayılarıyla orantılı olarak temsilini amaçlayan adalet il
kesinin ülke koşullarına uygun sentezine dayanır. Seçim hukuku bu anlayışla ele alınarak düzenle
meler yapılmıştır. ! 

Kendi alanlarında uzmanlaşmış kişilerin parlamentoya taşınmasına olanak sağlamak ve Ana
yasa değişikliği ile getirilen yönetimle istikrar ilkesine işlerlik kazandırmak amacıyla ülke seçim 
çevresi milletvekilliği ihdas edilmektedir. 

Anayasanın 67 nci maddesinde, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullana
bilmeleri amacıyla kanunun uygulanabilir tedbirleri belirleyeceği belirtilmiştir. 

Gerek XX nci dönem için yapılacak milletvekili seçiminde seçim için öngörülen seçim tarihi
nin kısa bir zaman dilimini kapsaması ve gerekse yurt dışında bulunan vatandaşların büyükelçilik, 
başkonsolosluk ve konsolosluklarda oy kullanmalarının bu kısa süre içinde fiilen olanaksız görül
mesi nedeniyle, bu vatandaşlarımızın oylarını şu anda gümrük kapılarında kullanmaya devam et
melerinin sağlanması suretiyle Anayasanın öngördüğü tedbir alınmış olmaktadır. Bu şçkilde kulla
nılan oylar, ülke barajının hesabına dahil edilecek ve ülke seçim çevresi milletvekilleri için esas alı
nacaktır. 

Teklif bu amaçla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Anayasanın 67 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, seçmen ol

ma yaşı, yirmi yaşına girilme tarihinden onsekizinci yaşın doldurulması tarihine indirildiğinden, 
buna koşut olarak 298 sayılı Kanunun 6 nci maddesinde de seçme ve halkoylamasına katılma yaşı 
onsekiz yaşın doldurulduğu tarihe indirilmiştir. 

Madde 2. - Anayasanın 67 nci maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle, tutuklula
rın oy kullanmalarını engelleyen hüküm madde metninden çıkartıldığından, buna koşut olarak 298 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (3) numaralı bent metninde yer alan "ve tutuklu" ibaresi de sözü 
edilen bent metninden çıkartılmıştır. 

Madde 3. - Anayasanın 67 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, seçmen ya
şıyla ilgili olarak, "seçimlerin ve halkoylamasının yapıldığı yılda, ay ve gün hesaba katılmaksızın, 
20 yaşına girilmesi" esasından vazgeçilerek "onsekiz yaşın doldurulması" esası getirildiğinden; 
seçmen listeleri hazırlanırken bu bağlamda dikkate alınması gereken husus, herkesin nüfus kütü
ğünde yazılı bulunan doğduğu ay ve güne göre işleme tabi tutulmasıdır. Şayet o yıl seçim yapıla
caksa onsekiz yaşının duldurulmasının hesabında seçim günü (o gün dahil) esas alınacaktır. 

Madde 4. - İktidar ortaklarına ilave 15'er dakikalık propaganda süresi verilmektedir. 
Madde 5. - Yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçlarıyla kamuoyu yoklamaları yasaklan

maktadır. 
Madde 6. - Maddeyle, 298 sayılı Kanuna 85/A maddesi eklenmek suretiyle, ceza infaz ku

rumları ve tutukevlerinin özelliği dikkate alınarak buralarda kurulan sandıklarda, sandık alanı, san-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 886) 



dik yeri ve düzeninin sağlanması, başkana ait yetkiler, sandık alanında suç işlenmesi, sandık ala
nında inzibat tedbirleri ve sandık alanı dışındaki inzibat tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin olarak 
bazı esaslar belirlenmesi gerekeceğinden, bu konuda Yüksek Seçim Kuruluna görev ve yetki veril
miştir. 

Madde 7. - Ülke seçim çevresi milletvekilliği adaylıklarına itirazın usulü düzenlenmektedir. 

Madde 8. - Milletvekili sayısını belirleyen Anayasanın 15 inci maddesi 23.7.1995 tarihli ve 
4121 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucu, 2839 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi 
yeniden düzenlenerek, 450 olan milletvekili sayısı 550'ye çıkartılmıştır. Bunlardan lOO'ünün, ülke 
seçim çevresi milletvekili olarak ayrılması öngörülmüştür. 

Madde 9 . - 8 inci madde ile Milletvekili Seçimi Kanununun 3 üncü maddesinde yapılan de
ğişikliğe paralel olarak 4 üncü maddesinde de değişiklik yapılmıştır. Seçim, çevreleri belirlenmesi 
yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 10. - 2839 sayılı Kanunun 18 inci maddesine eklenen fıkra ile, bu maddenin birinci 
fıkrasında gösterilenlerden subay ve astsubaylar ile hâkim ve savcılar hariç diğer kamu görevlileri 
ülke seçim çevresi milletvekilliği için aday gösterildikleri takdirde görevlerinden çekilebilecekler, 
görevden çekilme aday gösterildiği tarih ile Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilan edil
diği tarihe kadar devam edecek bu süre içinde ilgililer ücretsiz izinli sayılacaklar ve bunlar seçim 
propagandasına katılamayacaklardır. 

Madde 1 1 . - Siyasî partilerin, seçime katılacakları çevrelere ait aday listeleriyle, ülke seçim 
çevresi milletvekilleri aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna önseçim gününden en geç on gün 
sonraki gün saat 17.00'ye kadar vermeleri öngörülmektedir. 

Madde 12. - Bağımsız adayların müracaatına ilişkin süre yeniden düzenlenmektedir. 
Madde 13. - Madde değişikliğiyle, seçmenlerin,seçme haklarını gerçek iradelerini yansıtacak 

bir şekilde kullanmaları ve oy verecekleri partiyi kolayca seçebilmelerini temin bakımından siyasî 
parti genel başkanının ad ve soyadlarının oy pusulalarına koyu renkli harfle yazılması esası benim
senmektedir. Diğer taraftan, ülke çevresi milletvekillerinin sayısı dikkate alındığından ad ve soyad
larının birleşik oy pusulasında gösterilmesi mümkün olamayacağından, oy pusulalarında bunların 
gösterilmemesi öngörülmektedir. 

Madde 14. - Maddeyle, 2839 sayılı Kanunun 28 inci maddesi değiştirilerek, tercihli oy ver
me usulü kaldırılmıştır. 

Madde 15. - Tercihli sistemin kaldırılmasına bağlı olarak değişiklik yapılmıştır. 
Madde 16. - Seçim çevresi barajları yeniden düzenlenmektedir. 
Madde 17. - Maddeyle, 2839 sayılı Kanuna 34/A maddesi eklenerek, siyasî partilerin ülke se

çim çevresi milletvekilliği çıkarabilmeleri, genel seçimlerde ülke genelinde geçerli oyların 
% 10'unu geçmeleri koşuluna bağlanmaktadır. 

ikinci fıkrada, % 10'luk barajı aşmış olan siyasî partiler arasından ülke seçim çevresi millet
vekillerinin dağılımı yöntemi gösterilmektedir. 

Siyasî partilerin hiçbirisi % 10'luk barajı aşacak oy alamamışlarsa, ülke seçim çevresi millet
vekilleri, seçime katılan siyasî partiler arasında ikinci fıkra hükümlerine göre paylaştırılacaktır. 
Gümrük kapılarından elde edilen oyIarın,Türkiye genelinde alınan toplam oylara eklenerek, ülke 
seçim çevresi milletvekillerinin hesabında nazara alınması öngörülmektedir. 

Bu hesaplamaların Yüksek Seçim Kurulunca yapılması öngörülmektedir. 
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Madde 18. - Tercihli sistemin kaldırılmasına bağlı olarak değişiklik yapılmıştır. 
Madde 19. - Maddeyle, 2839 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek, 

ülke seçim çevresi milletvekillerinin seçildiklerine ilişkin tutanakların Yüksek Seçim Kurulunca 
tanzim edilerek verilmesi öngörülmektedir. 

Madde 20. - Bağımsız adayların yatırmış oldukları teminatların Hazineye gelir yazılması ön
görülmektedir. > 

Madde 21. - Kontenjan adayı gösterilme sisteminden vazgeçildiğinden 12 nci maddesinin sön 
fıkrasında yer alan "varsa kontenjanı çıktıktan sonra" ibaresi, 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası
nın son cümlesi, 30 uncu, 31 inci maddesinin ikinci cümlesi, 32 nci maddesinin (g) ve (h) bentle
ri, 34 üncü maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesi; 2820 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikin
ci fıkrasında yer alan "Bu Kanunun 38 inci maddesinde yazılı kontenjan adaylığı ile" ibaresi, 38 
inci maddesi, 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki "kontenjan adayları hariç" ibaresi yürürlük
ten kaldırılmaktadır. 

Geçici Madde 1. - Siyasî partilerin tüzüklerinde bu Kanuna göre yapılacak düzenlemeleri ger
çekleştirecek merci belirtilmektedir. 

Geçici Madde 2. - Yurt dışındaki yurttaşlarımızın yürürlükteki hükümlere göre oylarını kulla
nacakları öngörülmektedir. 

Geçici Madde 3. - XX nci dönem milletvekili genel seçimlerinde kamu görevlileri, mevzuat
taki süreler, oy pusulalarının basımı ve gönderilmesi gibi hususlarda Yüksek Seçim Kurulunun yet
kili olduğu belirtilmektedir. 

Geçici Madde 4. - XX nci dönem milletvekili genel seçiminde ülke seçim çevresi milletveki
li adaylarının, siyasî partilerin merkez adaylarının belirlemeye yetkili organınca tespit edileceği 
hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 5. - XX nci dönem milletvekili genel seçiminde bayrak, flama ve benzeri mal
zemeye uygulanacak esaslara yer verilmektedir. 

Geçici Madde 6. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak milletvekili seçimin
de oy verme gününün 24 Aralık 1995 olduğu hükme bağlanmakta ve bu tarih esas alınarak bundan 
sonra yapılacak seçimin 2839 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen 5 yıllık sürenin hesabın
da oy verme gününün 2000 yılının Ekim ayının ikinci Pazar günü olduğu hükme bağlanmaktadır. 

Madde 22. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 23. - Yürütme maddesidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

22.4.1983 Tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu ile 10.6.1983 tarihli ve 2839 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz gerekçesiyle birlik
te ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. -
Saygılarımızla. 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

GEREKÇE 

Siyasî Partiler, seçim kampanyalarında, kampanya boyunca, bina, cadde, sokak, duvar vesaire 
gibi yerlere astıkları pano, afiş, bayrak gibi reklam malzemeleriyle şehirleri adeta bir bayrak sava
şıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu uygulama hepimizin içinde yaşadığı çevreyi de oldukça kir
letmektedir. Bu alanda partiler adeta bir yarış içine düşmekte ve vatandaşımız bu yarıştan ciddî ma
nada rahatsızlık duymaktadır. Kamuoyunu rahatsız eden bu tutum, bir yandan da bu masrafların 
kaynağı konusunda çeşitli suallerin yanında, siyasî partilerin gelirleri bakımından da ciddî şüphe
leri birlikte gündeme getirmektedir. 

Gerek seçim kampanyaları dolayısıyla, çevrede meydana gelen kirlenmeyi önlemek ve gerek
se aşırı, lUzumsuz masrafların önlenmesi amacıyla bu teklif hazırlanmıştır. • • !• 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Teklifin bu maddesiyle 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 78 inci maddesine 
bir fıkra eklenmek suretiyle seçim kampanyalarıyla kongrelerde gerek çevre kirliliğinin önlenmesi 
ve gerekse siyasî partilerin aşırı giderlere maruz kalmamaları amacıyla mülkî amirliklerce belirle
necek yerlerin dışına resim, poster v.s. gibi reklam malzemelerinin aşılmaması öngörülmektedir. 

Madde 2. - Teklifin bu maddesiyle de 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanuna bir madde ek
lenmek suretiyle, mahallî mülkî amirlerin belirleyeceği yerler dışına poster, bayrak v.s. aşılmama
sı öngörülmektedir. 

Madde 3. - Yürürlük maddesidir. 

Madde 4. - Yürütme maddesidir. 
KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA KALEMLİ'NİN 

22.4.1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu ile 10.6.1983 Tarihli ve 2839 Sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 22.4.1983 tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 78 nci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"g) Gerek Kongreleriyle Milletvekili Genel Seçimlerinde veya ara Seçimlerinde ve gerekse 
Mahallî İdarelerin Genel veya ara seçimlerinde, Siyasî Partiler Yüksek Seçim Kurulunun kararı 
üzerine Mahallî Mülkî Amirliklerce tespit ve tayin edilecek kongre salonları ile parti binalarının dı
şında her hangi bir yere, cadde, duvar ve direklere resim, pankart, afiş, bayrak vesaire asamazlar ve 
hediye dağıtamazlar, bu maksatlarla harcamalarda bulunamazlar." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 886) 



MADDE 2. - 10.6.1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

"EK MADDE 1. - Siyasî Partiler, gerek Milletvekili Genel Seçimlerinde ve gerekse ara se
çimlerinde Milletvekili adayları parti binaları ile Yüksek Seçim Kurulu'nun Kararı üzerine Mahal
lî Mülkî İdarelerce belirlenecek mahallerin veya panoların dışında herhangi bir yere, cadde, duvar 
veya direklere resim, pankart, afiş, bayrak vesaire asamazlar. Adaylar kendilerini tanıtıcı nitelikte 
olan el ilanı mahiyetindeki broşürler dışında herhangi bir doküman, hediye veya eşantiyon yaptıra
maz ve dağıtamazlar." 

MADDE 3. - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Milletvekili Seçiminin Erken Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
Saygılarımızla. 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Hüsamettin Korkutata 
. Bingöl 

Âli Oğuz 
İstanbul 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Abdulilâh Fırat 
Erzurum 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Ahit Kıvrak 
Konya 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
Ahmet Arıkan 

Sivas 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
Abdullatif Şener 

Sivas 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Lütfı Esengün 
Erzurum 

Zeki Ünal 
Karaman 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 
Konya 

Musa Demirci 
Sivas 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Ahmet Remzi Hatip 
' Konya 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Tokat 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Abdullah Gül 
Kayseri 
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GENEL GEREKÇE 

Parlamento tarihimizde Milletvekili genel seçimleri 4 yılda bir yapılagelmiştir. 1991 seçimi 
sonucunda bir koalisyon hükümeti kurulmuştur. DYP-CHP (SHP) arasındaki bu koalisyon dört yıl 
güçlükle sürdürülebilmiş ve bu süre zarfında memleketin hiçbir problemine çözüm getirilememiş, 
günübirlik politikalarla iktidarda kalınmıştır. 5 inci yıl denemesi ise siyasal bir fiyasko ile sonuç
lanmış ve hükümet bunalımı ortaya çıkmıştır. Bu siyasal bunalım sosyal hayatta da kendini göster
miş ülke bir belirsizlik ve istikrarsızlık ortamına itilmiştir. 

Vatandaş, umutsuz, huzursuz ve endişelidir. Ülkemizin içinde bulunduğu bu atmosfer karşı
sında erken genel.seçim yapılarak milli iradeye başvurulması bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Kanun teklifimizin 2 nci maddesi ile Anayasanın Değişik 67 nci maddesi hükmü yerine geti
rilmekte, ancak kısa zaman zarfında yurtdışında oy verme uygulaması temin mümkün olmadığın
dan yurtdışındaki vatandaşlarımızın hudut kapılarında oy vermeleri öngörülmektedir. 

Yine Anayasa değişikliği muvacehesinde, 18 yaşını dolduran vatandaşların oy kullanmasını 
temin için seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesinde 18 yaşını bitirenlerin kütüklere yazılması ge
rekmektedir. 

2839 Sayılı Kanunun 28 inci maddesindeki tercih sistemi 1991 Genel Seçimlerinde uygulan
mış, ancak genel olarak kabul görmemiştir. Bu seçimde de tercih sistemi ve buna bağlı olarak iki 
misli aday gösterilmesine dair hükümlerin tatbik edilmemesi uygun olacaktır. 

KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ HASAN DİKİCİ VE 32 ARKADAŞININ 

Milletvekili Seçiminin Erken Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. - Türkiye Büyük Millet Meclisi 20 nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy 
verme günü 24 Aralık 1995 Pazar günüdür. 

MADDE 2. - 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanu
nun 94 üncü maddesine göre gümrük kapılarında yapılacak oy verme işlemi bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten beş gün sonra başlar. 

MADDE 3. - 20 nci Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak siyasî partiler, hangi seçim 
çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını, bu madde hükmünün yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren beş gün içinde yetkili organları vasıtasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na bildir
mek zorundadırlar. 

MADDE 4. - Seçmen kütükleri 18 yaşını dolduran Türk vatandaşlarının da oy kullanmasını 
sağlayacak şekilde günceli eştiril ir. 

MADDE 5. - 20 nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde; 
a) 2839 Sayılı Kanunun 28 inci maddesindeki tercihli oy sistemi, 
b) 2839 Sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasının son cümlesi, 
uygulanmaz. 
MADDE 6. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 7. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 886) 



- 8 -

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2839 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifimiz gerekçesiyle 

sunulmuştur. 
Gereğini saygıyla arz ederiz. 23.10.1995 

Kamer Genç Esat Canan 
Tunceli Hakkâri 

GEREKÇE 
Türkiye'de en az sayıda milletvekili ile temsil gören illerimiz Ülkemizde en az gelişmiş yöre

lerimizdir. Bu illerimiz az nüfuslu olmalarına karşın, ekonomik ve sosyal yönden geri kalmış ol
maları nedeniyle sorunları, sıkıntıları ve talepleri en çok olan illerimizdir. Bu illerden büyük illere 
göçeden vatandaşlarımız dahi taleplerini ayrıldıkları illerin milletvekillerine getirmektedirler. 

Bu nedenle nüfusça az gibi görülen ancak sorunları itibariyle sıkıntılı olan bu küçük illerimi
zi temsil eden milletvekillerinin yoğun vatandaş talepleri karşısında çoğu zaman yasama görevi ça
lışmalarında sıkıntıya düştükleri bilinen bir gerçektir. 

Yeni Anayasamız seçim kanunlarının temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaş
tıracak biçimde düzenleneceğini hükme bağlamıştır. 

Ülkemizde yönetim istikrarının sağlanması bakımından her ilin en az üç milletvekiliyle 
TBMM'de temsilini sağlayarak, geri kalmış bu illerimize daha çok hizmet ve kalkınmalarına im
kân sağlayacağı düşüncesiyle bu yasa değişikliği teklifimizi sunuyoruz. 

TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ İLE HAKKÂRİ MİLLETVEKİLİ 
ESATCANANTN 

2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 4 ncü Maddesinin 
, 1 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE h - 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 4 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İllerin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde her il'e önce iki milletvekili verilir." 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

23 Ekim 1995 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Siyasi Partiler Kanunu ile Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımızla. 

Bülent Ecevit H. Hüsamettin Özkan 
Zonguldak İstanbul 

Erdal Kese bir Atilla Mutman 
Edirne İzmir 

Uluç Gürkan İstemihan Talay 
Ankara İçel 

Veli Aksoy Nami Çağan 
İzmir İstanbul 
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SİYASî PARTİLER KANUNU İLE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNUN 
BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ GENEL GEREKÇESİ 

Ülkemizde tatbik edilmekte olan sisteme göre iller müstakil bir seçim çevresi olarak tespit 
edilmiş iken bilahare yapılan değişiklikle altıdan fazla milletvekili çıkaracak illerin ayrıca çevrele
re bölünmesi denenmiş bundan iyi sonuçlar alınamamıştır. Zira tali çevrelerin tespitende objektif 
kriterlere ve nüfus muazenesine ulaşılamamıştır. O itibarla her ilin bir seçim çevresi olarak mütalaa 
edilmesi daha uygun olacaktır. 

Ülke genelinde tatbik edilmekte olan yüzde 10 oy barajı küçük partilerin milletvekili çıkarma
sını ve millî iradenin parlamentoya tam olarak intikalini imkânsızlaştırmaktadır. Bu bakımdan ba
rajın yüzde 5'e indirilmesi gerekmektedir. . ' 

Tatbik edilmekte olan 4 ve daha fazla milletvekili çıkaracak seçim çevrelerinde birer konten
jan adayı gösterilmesi o çevrelerde huzursuzluk yaratmakta olduğundan bu şekilde bir kontenjan 
tatbikatının kaldırılması gerekmektedir. 

Seçim çevrelerinde tatbik edilmekte olan çevre barajı da yer yer haksız neticeler doğurmakta 
ve çevrelerin çıkaracağı milletvekilliklerinin partiler yönünden hesaplanmasında bundan sarfınazar 
edilmesi uygun olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 37 nci maddesinde zikredilen kontenjan 
adaylığına ait husus bu adaylık sistemi kaldırıldığı için fıkra iptal edilmiştir. 

Madde 2. - Kontenjan adaylığının tanzimine dair 38 inci maddenin tamamı bu husus kaldırıl
dığı için iptal edilmiştir. 

Madde 3. - 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 4 üncü maddesinin beşinci, altıncı, ye
dinci ve sekizinci fıkralarında illerin çevrelere bölünmesine, ait hükümler bulunmakta ve her ilin bir 
seçim çevresi olarak seçim yapması kabul edildiğine göre bu fıkraların hükmü kalmamış olmakta
dır. O itibarla yürürlükten kaldırılmışlardır. 

Madde 4. - Her ilin bir seçim çevresi sayılması esası getirildiğine göre çevreleri tanzim eden 
2839 sayılı Kanunun 5 inci maddesi yenilenmiştir. 

Madde 5. - 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesinde oy genel barajı 
tanzim edilmektedir. Genel gerekçede belirtildiği üzere bu baraj yüzde 5'e indirildiğinden bu mad
denin birinci ve üçüncü fıkraları ona göre değiştirilmiştir. 

Madde 6. - 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesi seçim çevresi için bir 
baraj koymaktadır. Bu baraj kaldırıldığından madde yeniden tanzim edilmiştir. 

Madde 7. - Yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçlarıyla kamuoyu yoklamaları yasaklan
maktadır. 

Madde 8, 9. - Yürürlük ve Yürütme maddeleridir. 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ BÜLENT ECEVİT VE 7 ARKADAŞININ 

Siyasî Partiler Kanunu île Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 37 nci maddesinin 
ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. - 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 38 inci maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. - 10.6.1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 4 üncü madde
sinin değişik beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. - 10.6.1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. . 

"Madde 5. - Her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı Yüksek Seçim Kurulu tarafın
dan, genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde 4 üncü madde 
uyarınca tespit edilerek resmî gazete, radyo ve televizyonla ilan edilir." 

MADDE 5. - 1.0.6.1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü mad
desinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 33. - Genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tü
münde, geçerli oyların % 5'ini geçmeyen partiler milletvekili çıkaramazlar. Bir siyasî parti liste
sinde yer almış bağımsız adayların seçilebilmesi de listesinde yer aldığı siyasî partinin ülke gene
linde ve ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde yüzde 5'lik barajı aşması ile mümkün
dür." 

"Yüksek Seçim Kurulu, bütün illerde bu şekilde alınan bilgilere göre, Türkiye genelinde ge
çerli oyların toplamını yapar ve her siyasî partinin aldığı geçerli oy toplamını genel geçerli oy top
lamına bölerek, siyasî partilerin ülke genelinde aldığı oy yüzdesiniiıesaplar ve yüzde 5'lik barajı 
aşan siyasî partilerin isimlerini il seçim kurullarına bildirir ve ilan eder." 

MADDE 6. - 10.6.1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ' 

"Madde 34. - Bağımsız adaylar ile yukarıdaki maddede yazılı oranı aşan siyasî partilerin, bir 
seçim çevresinde elde edecekleri milletvekili sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır : 

Seçime katılmış siyasî partilerin ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy sa
yıları da hizalarına yazılır. Siyasî partilerin oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... ile o çev
renin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız 
adayların aldıkları oylar ayrım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Seçim çevre
sinden çıkacak milletvekili sayısı kadar bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara ra
kamların büyüklük sırasına göre milletvekilleri tahsis olunur. 

Son kalan milletvekilliği için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında ad 
çekilmek suretiyle tahsis yapılır." 

MADDE 7. - 298 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir : 

-• "Madde 61. - Başka yerlere asma ve kamuoyu yoklamaları yasağı" 
"Milletvekili genel seçimlerinde oy verme gününden önceki onuncu günden itibaren yazılı, 

sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve ile
tişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasî partinin veya adayın lehinde veya 
aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette da
ğıtımı yasaktır. Başka kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz." 

MADDE 8. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Sayı: A.Ol.l.ANK.-24 26.10.1995 
Esas No. : 211518,211059,211517 

2/1519,2/1520 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 23.10.1995 tarihinde Komisyonumuza gönderilen DYP Grup Başkanvekille-
ri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ile CHP Grup Başkan-
vekili Hatay Milletvekili Fuat Çay tarafından Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi (2/1518), Danışma Kurulunun 24.10.1995 tarih ve 8 sayılı tavsiye kararı 
uyarınca, Komisyonumuzun aynı tarihli toplantı gündemine alınmıştır. 

Bu toplantıda, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin; 22.4.1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Si
yasî Partiler Kanunu ile 10.6.1983 tarihli ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1059); Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 32 Ar
kadaşının; Milletvekili Seçiminin Erken Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1517); Tunceli Mil
letvekili Kamer Genç ile Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1519) ve 
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 7 Arkadaşının; Siyasî Partiler Kanunu ile Milletvekili Se
çimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1520)'nin de gündeme 
alınarak, 2/1518 sayılı Teklifle birlikte bir Alt Komisyonda görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzun 25-26.10.1995 tarihli toplantılarında Alt Komisyonun düzenlediği metin 
incelenmiş ve aşağıda belirtilen şekilde sonuçlandırılmıştır : 

Alt Komsisyonca görüşmelere esas alınan (2/1518) sayılı Teklifin; 
1,2,3,6,7,9,11,12,14, 15,16,17,18, 19,20,21, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4 üncü 

maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
4 üncü madde, özel radyo ve televizyonların propaganda yayınlarını düzenleyen bir fıkranın 

eklenmesiyle kabuledilmiştir. . 
5 inci madde, adaylara propaganda sırasında hediye ve eşantiyon dağıtma yasağını getiren bir 

fıkranın eklenmesiyle kabul edilmiştir. 
8 inci madde, ülke seçim çevresi milletvekillerinin illerle nasıl ilişkilendirileceklerini belirle

yen düzenlemenin ilavesiyle birlikte kabul edilmiştir. 
10 uncu madde, birinci fıkrasına "Radyo ve Telyizyon Üst Kurulu" ibaresinin ve kendi bölge

lerinden aday olmak isteyen siyasî partilerin mahallî teşkilatlarının yönetim kurulu başkan ve üye
lerinin eklenerek; ikinci fıkrası ise Anayasaya aykırı görüldüğünden metinden çıkartılarak kabul 
edilmiştir. 

13 üncü madde, (c) bendinde teknik bir düzenleme yapılarak kabul edilmiştir. 
Geçici 5 inci madde; "seçim irtibat binalarının" ibaresinin çıkartılmasına, ayrıca, bu fıkra hük

müne aykırı hareket edenlere 298 sayılı Kanunun 151 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünün uy
gulanmasına karar verilerek kabul edilmiştir. 

Geçici 6 ncı madde, son fıkrasının metinden çıkartılmasıyla kabul edilmiştir. 
Teklif metnine XX nci Dönem Milletvekili Genel Seçimine hukukî veya fiilî mazeretleri ol

maksızın katılmayanlara uygulanacak para cezasını düzenleyen bir madde, 22 nci madde olarak ek
lenmiştir. 
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Yürürlük ve yürütme maddeleri ve 23 ve 24 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz; Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
E, Ekrem Ceyhun M. Seyfi Oktay 

Balıkesir Ankara 
Sözcü Kâtip 

Güneş Müftüoğlu Rahmi Özer 
Zonguldak " Çanakkale 

Üye Üye 
M. Vehbi Dinçerler Mümtaz Soysal 

Ankara Ankara 
(Muhalefet Şerhim Eklidir) (Anayasa değişikliklerine tam uyum 

sağlanmadığı için muhalifim) 
Üye Üye 

Yüksel Yalova B. Mehmet Gazioğlu 
Aydın Bursa 
Üye' Üye 

Nevzat Ayaz Hasan Korkmazcan 
Çankırı Denizli 

(Muhalifim gerekçelerim tutanaktadır) 
Üye 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

(4,9, 16, 17 nci maddelere muhalifim) 
Üye 

Ali Oğuz 
İstanbul 

(4,9, 16, 17 nci maddelere muhalifim) 
Üye 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 
Üye 

• ' • \ Halil Başol 

Tekirdağ 

Üye 
Hüseyin Aksoy 

Eskişehir 

Üye 
/. Kaya Erdem 

İzmir 
(Muhalifim) 

Üye 
Hasan Afşar 

Konya 
Üye 

C. Sadık Keseroğlu 
Sinop 

MUHALEFET ŞERHİM 

1. Anayasada, 23.7.1995 tarihinde yapılan değişiklikle Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın, 
bulundukları yerde oy haklarını kullanmaları için emredici kolaylıklar getirilmiştir. Komisyonda 
kabul edilen metinler bu konuda hiçbir düzenleme getirmemektedir. Yurtdışında bulunan vatandaş
ların gümrük kapılarında oy kullanması uygulaması eski anayasa altında yapılan bir uygulamadır. 
Yeni değildir; 67 inci maddenin yeni şekliyle ilgili değildir! 
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Bu konuda daha geniş açıklama Komisyon görüşmeleri zabıtlarımdadır. Önerilerimiz kabul 
görmemiştir. Alt komisyonun metninde öngörülen ilkeler de kabul edilmemiştir. Bu şartlarda, ko
misyon görüşü Anayasanın emrini yerine getirmemektedir. 

Anayasa'yı yok saymaktadır. Anayasa Mahkemesine müracaat edildiği takdirde imza verece
ğimi de ifade etmekte yarar görmekteyim. 

2. a) 2839 Sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde yapılan düzenlemenin 2 nci paragrafına; 
b) 2839 Sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemenin (b) bendindeki "genel baş

kanın adı ve soyadı" ibaresine; 
c) 2839 Sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde yapılan düzenlemeye 
d) 2839 Sayılı Kanunun eklenen 34/A maddesine 
Muhalifim. 
3. 450 milletvekili seçiminde ulusal barajın % 5, çevre barajının bütün çevrelerde % 15; ülke 

çevresinde seçilecek 100 milletvekili seçiminde barajın sıfır % 0; olması görüşüm benimsenmemiş
tir. Bu anlayışa aykırı hükümlere muhalifim. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

26.10.1995 Saat 03.00 
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DOĞRUYOL PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ 
İHSAN SARAÇLAR, SAKARYA MİLLETVEKİLİ NEVZAT ERCAN İLE CUMHURİYET 

HALK PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ HATAY MİLLETVEKİLİ FUAT ÇAY'IN; 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasî Partiler 
Kanunu ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 6. - Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma 
hakkına sahiptir." ' 

MADDE 2. - 298 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar.' 
MADDE 3. - 298 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"Bu Kanunun uygulanmasında herkes, nüfus kütüğünde yazılı bulunan doğduğu ay ve güne 

göre işleme tabi tutulur. Ancak o yılın seçim yapılması durumunda seçmen listeleri hazırlanırken 
onsekiz yaşın doldurulmuş olmasının hesabında seçim günü (o gün dahil) esas ahır." 

MADDE 4. - 298 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

"c) İktidar partisine veya iktidar partilerinden büyük olanına 20 dakikalık, iktidar partilerinden 
diğerlerine 15'er dakikalık ilave propaganda," . 

MADDE 5. - 298 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir. 

"Başka yerlere asma ve kamuoyu yoklamaları yasağı" 
"Milletvekili genel seçimlerinde, oy verme gününden önceki onuncu günden itibaren yazılı, 

sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve ile
tişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasî partinin veya adayın lehinde veya 
aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette da
ğıtımı yasaktır. Başka kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz." 

MADDE 6. - 298 sayılı Kanuna 85 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 85/A 
maddesi eklenmiştir. 

"Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Kurulan Sandıklarda Uygulanacak Esaslar 
MADDE 85/A. - Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde kurulan sandıklarda uygulana

cak esaslar bu Kanunun 81,82,83,84 ve 85 inci maddeleri hükümleriyle bağlı kalınmaksızın Yük
sek Seçim Kurulunca belirlenir." -

MADDE 7. - 298 sayılı Kanunun 125 inci maddesine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklen
miştir. 

"Ülke seçim çevresi milletvekilliği adaylıklarına itirazlar doğrudan Yüksek Seçim Kuruluna 
yapılır ve bu konuda Yüksek Seçim Kurulunca verilecek kararlar kesindir." 

MADDE 8. - 10.6.1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 3 üncü madde
si başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Milletvekili Sayısı ve Dağılımı 

Madde 3. - Milletvekili sayısı 550'dir. Bunun 100'ü ülke seçim çevresi milletvekili olarak ay
rılır." 

. MADDE 9. - 2839 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
-'• "Madde 4. - İllerin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde toplam milletvekili sayısından 

100 milletvekili çıkarıldıktan sonra kalan milletvekili sayısından her il'e önce bir milletvekili verilir. 
Son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu, geri kalan milletvekili sayısına bölün

mek suretiyle bir sayı elde edilir. İl nüfusunun bu sayıya bölünmesiyle her ilin ayrıca çıkaracağı 
milletvekili sayısı tespit olunur. 

Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı 450'yi bulmadığı takdirde, nüfusu milletvekili 
çıkarmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus bırakan illerin artık nüfusları büyüklüklerine 
göre sıraya konulur ve ilk hesapta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekillikleri bu sı
raya göre dağıtılır. 

Son kalan milletvekilliğinin verilmesinde, iki veya daha fazla ilin eşit nüfus veya nüfus artığı 
göstermesi halinde, bunlar arasında ad çekilir. 

Yapılan tespit sonunda, çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller, bir seçim çevresi 
sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller 
üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri, numara sırasına göre adlandırılır. 

Bu illerin seçim çevreleri belirlenirken; 
a) Seçim çevreleri, mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıka

racak şekilde oluşturulur. 
b) Mümkün olduğu ölçüde ilçelerin mülkî bütünlüğü dikkate alınır. 
c) Aynı seçim çevresinde yer alacak ilçelerin nüfus ve coğrafî yakınlıkları ile ulaşım imkânla

rı gözönünde bulundurulur. , 
Bu illerin milletvekili sayısının seçim çevrelerine dağıtımında; seçim çevrelerinin çıkaracak

ları milletvekili sayısı, nüfusları bakımından illerin milletvekili sayısını tespit etmeye ilişkin esas
lara göre belirlenir." 

MADDE 10.-2839 sayılı Kanunun 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Kamu Görevlileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarının Adaylığı 
Madde 18. - Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurum

larındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının me
mur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu 
görevlileri, görev yaptıkları yerden aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsu
baylar, genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi 
halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde 
bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. 

Birinci fıkrada gösterilenlerden subay ve astsubaylar ile hâkim, savcı ve yüksek yargı organ
ları mensupları hariç, diğer kamu görevlileri, ülke çevresi milletvekilliği için aday gösterildikleri 
tarihten Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar görevlerinden çeki
lirler ve bu süre içinde ücretsiz izinli sayılırlar. Ancak bunlar seçim propagandalarına katılamazlar." 

MADDE 11. - 2839 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 
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"Siyasî partilerin genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listeleri ile 
ülke seçim çevresi milletvekilleri aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna ayrı ayrı alındı belgesi 
karşılığında önseçim gününden en geç on gün sonraki gün, saat 17.00'ye kadar verirler." 

MADDE 12. - 2839 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Bağımsız milletvekili adaylığı için yapılacak başvuru, adayın milletvekili seçilmek istediği 
çevrenin il seçim kurulu başkanlığına, bu Kanunun adaylık için aradığı şart ve nitelikleri taşıdığı
nı belirten bir yazı ile önseçim gününden bir gün önce saat 17.00'ye kadar yapılır. Kurul Başkan
lığı başvurunun alındığına ilişkin bir belge verir ve derhal Yüksek Seçim Kuruluna duyurur. Yük
sek Seçim Kurulu bu başvuruları, il seçim kurulları da kendi çevrelerine ait olanları, alışılmış araç
larla geçici listeler halinde ilan ederler." 

MADDE 13. - 2839 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 26. - Milletvekili seçimlerinde kullanılacak siyasî partilerin birleşik oy pusulaları ile 

bağımsız adayların oy pusulaları aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanır : 
a) Oy pusulaları, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka

nunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara uygun olarak, kâğıdında "Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan, özel surette imal edilmiş kâğıtlara Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından bastırılır. 

b) Birleşik oy pusulasının en üstüne "Siyasî Partiler" ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına, seçi
me katılan siyasî parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sırası
na göre, en başta ve ortada partinin özel. işareti, özel işaretinin altında kısaltılmış adı, onun altında 
da tam yazı halinde adı, onun altında koyu renkli harflerle parti genel başkanının adı ve soyadı, be
lirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların 
altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan adaylarının ad ve soyad
ları, aldıkları sıra numarasına göre yazılır. Siyasî partilerin .ülke seçim çevresi milletvekilleri aday 
listelerine oy pusulasında yer verilmez. 

c) Siyasî parti sütunları arasında "Evet" mühürünün yarıçapı kadar ve iki çizgi ile belirlenmiş 
bir aralık bırakılır. 

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

MADDE 14. - 2839 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beş ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

"Seçmen, "Evet" mühürünü sadece tercih ettiği siyasî partiye ait özel daire içine basmak veya 
varsa yalnızca oy vermek istediği bağımsız adaya ait oy pusulasını zarfa koymak suretiyle kullanır. 

Oyunu kullanan seçmen oy pusulasını katlayarak zarfa koyar ve zarfı yapıştırır. "Evet" yazılı 
mühürü sandık kurulu başkanına geri verir ve oyunu sandığa atar. 

Seçmen, "Evet"^mühürünü bastığı partiye bir oy vermiş sayılır. Seçmen sadece bir bağımsız 
adaya ait oy pusulasını zarfa koymuş ise, o bağımsız adaya bir oy vermiş sayılır." 

MADDE 15. - 2839 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Bir seçim çevresinde seçime katılan siyasî partinin 28 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca 
almış olduğu geçerli oyların toplamı siyasî partinin o seçim çevresinde almış olduğu geçerli oyu 
gösterir. 

Bağımsız adayın almış olduğu geçerli oy, 28 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca elde ettiği 
geçerli oyların toplamıdır." 
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MADDE 16. - 2839 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların toplamının o çevreden çıkacak milletvekili sa
yısına bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara millet
vekili tahsis edilmez. Ancak, iki ve üç milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde bu oran % 25 olarak 
uygulanır ve bu seçim çevrelerinde kullanılan geçerli oyların yukarıda belirtilen oranlardan azını 
alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edilmez." 

MADDE 17. - 2839 sayılı Kanuna 34 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 34/A 
maddesi eklenmiştir. 

"Siyasî Partilerin Çıkaracakları Ülke Seçim Çevresi Milletvekili Sayısının Hesabı 
MADDE 34/A. - Seçime katılmış ve 33 üncü maddede belirtilen % 10'luk ülke barajını aş

mış olan siyasî partilerin adları alt alta ve aldıkları geçerli oy sayıları da hizalarına yazılır. Siyasî 
partilerin oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe ... ila ülke seçim çevresi milletvekili sayısı
na ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Seçim çev
resinden çıkacak milletvekilleri sayısı kadar bu payların sahibi olan partilere sayıların büyüklük sı
rasına göre milletvekilleri tahsis olunur. 

Son kalan milletvekilliği için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında ad 
çekilmek suretiyle tahsis yapılır. 

Seçime katılan siyasî partilerden hiçbirisi birinci fıkrada gösterilen oranda oy alamamışlarsa, 
ülke seçim çevresi milletvekilleri, seçime katılan siyasî partiler arasında ikinci fıkra hükümlerine 
göre paylaştırılır. • 

Bu maddeye göre siyasî partilerin çıkaracakları ülke seçim çevresi milletvekili sayısının hesa
bı Yüksek Seçim Kurulunca yapılır. 

Milletvekilliği ara seçimlerinde, boşalan üyelikler arasında ülke seçim çevresi milletvekillik
lerinin de bulunması halinde, ara seçim yapılan seçim çevrelerinde siyasî partilerin çıkaracağı ülke 
seçim çevresi milletvekillerinin sayısı, bu.seçim çevrelerindeki geçerli oyların toplamı üzerinden 
bu madde hükümlerine göre hesaplanır. Ayrıca seçim yapılmaz." 

MADDE 18. - 2839 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 35. - İl seçim kurulu başkanı alınan sonuçlara göre, o seçim çevresinde; siyasî parti 

aday listelerinden ve varsa bağımsız adaylardan seçilenleri tespit eder ve tutanağın bir suretini o se
çim çevresinde ilan ettirir. Diğer bir suretini, bir hafta süre ile il seçim kurulu kapısına astırır." 

MADDE 19. - 2839 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"Milletvekili seçilenlere, il seçim kurulu tarafından, milletvekili seçildiklerine dair derhal bir 
tutanak verilir. Bu tutanaklardan iki örneği de Yüksek Seçim Kurulu Başkanliğına en seri vasıtay
la gönderilir. Ülke seçim çevresinden milletvekili seçilenlerin tutanakları ise Yüksek Seçim Kuru
lu tarafından tanzim edilerek seçilenlere verilir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tutanaklardan bi
rini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verir." 

MADDE 20. - 2839 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Milletvekili seçimi sonucunda bağımsız adayın aldığı oy seçilmesine yetmezse, emanete alı
nan para Hazineye gelir yazılır." 
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MADDE 21. - a) 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkra
sının son cümlesi, 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi, 30 uncu maddesi, 31 inci 
maddesinin ikinci cümlesi, 32 nci maddesinin (g) ve (h) bentleri, 34 üncü maddesinin üçüncü fık
rasının son cümlesi, . 

b) 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bu Ka
nunun 38 inci maddesinde yazılı kontenjan adaylığı ile" ibaresi, 38 inci maddesi, 46 ncı maddesi
nin üçüncü fıkrasındaki "kontenjan adayları hariç" ibaresi, 

yürürlükten kaldırılmıştır. ' 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden seçim tarihine kadar olan süre 
içinde siyasî partilerin tüzüklerinde seçimle ilgili hükümlerin düzenlenmesi veya değiştirilmesi için 
değişiklik yapma yetkisi partilerin merkezdeki yetkili karar organlarına aittir. 

GEÇİCÎ MADDE 2. - Bu Kanunun yayımından sonra yapılacak ilk milletvekili genel seçi
minde yurt dışındaki yurttaşlarımızın oy kullanmalarında, yürürlükteki hükümlere göre gümrük ka
pılarında oy kullanma yöntemi uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. - XX nci dönem milletvekili genel seçiminde, aday olabilmek için ka
mu görevlilerinin istifaları ve bu istifaların kabulü, siyasî partilerin hangi seçim çevrelerinde han
gi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarının bildirilmesi, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde 
bulunan tutukluların oy verme işlemi ile gümrük kapılarında yapılacak oy verme işlemi ve bunlar
la ilgili süreleri ve kanunlardaki seçimlerle ilgili diğer süreleri oy verme gününü esas alarak ica
bında 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 kurulla
rınca yürütüleceğine ve kullanılacak oy pusulalarının gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurul
ları vasıtasıyla bastırmaya ve sandık kurullarına gönderilecek oy pusulalarını ihtiyacı dikkate ala
rak uygun göreceği adetlerle paketlenmesine karar vermeye Yüksek Seçip Kurulu yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 4. - XX nci dönem milletvekili genel seçiminde, ülke seçim çevresi millet
vekilleri adayları siyasî partilerin merkez adaylarını belirlemeye yetkili organlarınca tespit edilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. - XX nci dönem milletvekili genel seçiminde propaganda amacıyla bay
rak, flama ve benzeri malzemeler cadde, sokak ve mahallelere aşılamaz. Siyasî parti teşkilat bina
ları, seçim irtibat binalarının önleri ve miting yapılan meydanlar, sadece miting süresince, bu hük
mün dışındadır. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 151 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uy
gulanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak milletvekili se
çimi için oy verme günü 24 Aralık 1995 tarihidir. 

Seçim döneminin başlangıç tarihi Yüksek Seçim Kurulunca, yukarıdaki fıkrada belirtilen oy 
verme günü esas alınarak tespit ve ilan edilir. 

24 Aralık 1995 tarihinde yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 2839 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinde öngörülen beş yıllık sürenin hesabında, oy verme günü olarak 2000 yılı
nın Ekim ayının ikinci Pazar gününün tarihi esas alınır. 

MADDE 22. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 23. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ANASAYA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasî Partiler Ka
nunu ve Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 
MADDE 1. - 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük

leri Hakkında Kanunun 6 no© maddesi aşağadaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 6. - Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma 

hakkına sahiptir. 
MADDE 2. - 298 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar. 
MADDE 3. - 298 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
Bu Kanunun uygulanmasında herkes, nüfus kütüğünde yazılı bulunan doğduğu ay ve güne gö

re işleme tabi tutulur. Ancak, o yıl seçim yapılması durumunda seçmen listeleri hazırlanırken on
sekiz yaşın doldurulmuş olmasının hesabında seçim günü (o gün dahil) esas alınır. 

MADDE 4. - 298 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir. 

c) İktidar partisine veya iktidar partilerinden büyük olanına 20 dakikalık, iktidar partilerinden 
diğerlerine 15'er dakikalık ilave propaganda, 

Özel radyo ve televizyonlar propaganda konuşmalarını ancak TRT'den naklen yapabilirler. 
Yerel radyo ve televizyonlarda propagandaya ilişkin yayın yapılamaz. Bu hüküm dışında yayın ya
pan radyo ve televizyonlar ihtara gerek kalmaksızın Radyo ve Telvizyon Üst Kurulu tarafından ka
patılır. • 

MADDE 5. - 298 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir. 

Başka yerlere asma, kamuoyu yoklamaları ve hediye dağıtma yasağı 
Milletvekili genel seçimlerinde, seçimin başlangıç tarihinden itibaren yazılı, sözlü ve görsel 

basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları 
yoluyla mini. referandum gibi adlarla bir siyasî partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya 
vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı, partilerin 
va adayların kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür ve el ilanları dışında herhangi bir hediye ve eşanti
yon dağıtmaları, dağıttırmaları veya bunların üçüncü şahıslar ya da kurum ve kuruluşlar aracılığı 
ile dağıtılması yasaktır. Başka kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 6. - 298 sayılı Kanuna 85 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 85/A mad
desi eklenmiştir. 

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde kurulan sandıklarda uygulanacak esaslar 
Madde 85/A. - Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde kurulan sandıklarda uygulanacak 

esaslar bu Kanunun 81, 82,83, 84 ve 85 inci maddeleri hükümleriyle bağlı kalınmaksızın Yüksek 
Seçim Kurulunca belirlenir. 

MADDE 7. - 298 sayılı Kanunun 125 inci maddesine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklen
miştir. • 

Ülke seçim çevresi milletvekilliği adaylıklarına itirazlar doğrudan Yüksek Seçim Kuruluna 
yapılır ve bu konuda Yüksek Seçim Kurulunca verilecek kararlar kesindir. 

• MADDE 8. - 10.6.1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 3 üncü madde
si başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Milletvekili Sayısı ve Dağılımı 
Madde 3. - Milletvekili sayısı 550'dir. Bunun 100'ü ülke seçim çevresi milletvekili olarak se

çilir. Ülke seçim çevresinden seçilen milletvekilleri, her parti bakımından her il için birden fazla 
olmamak kaydıyla, partilerin yetkili kurulları kararıyla belirli iller ile ilişkilendirilir. 

MADDE 9. - 2839 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 4. - İllerin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde toplam milletvekili sayısından 

100 milletvekili çıkarıldıktan sonra kalan milletvekili sayısından her il'e önce bir milletvekili veri-
• l i r . 

Son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu, geri kalan milletvekili sayısına bölün
mek suretiyle bir sayı elde edilir. İl nüfusunun bu sayıya bölünmesiyle her ilin ayrıca çıkaracağı 
milletvekili sayısı tespit olunur. \ 

Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı 450'yi bulmadığı takdirde, nüfusu milletvekili 
çıkarmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus bırakan illerin artık nüfusları büyüklüklerine 
göre sıraya konulur ve ilk hesapta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekillikleri bu sı
raya göre dağıtılır. 

Son kalan milletvekilliğinin verilmesinde, iki veya daha fazla ilin eşit nüfus veya nüfus artığı 
göstermesi halinde, bunlar arasında ad çekilir. 

Yapılan tespit sonunda, çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller, bir seçim çevresi 
sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç 
seçim çevresine bölünür. Bü seçim çevreleri, numara sırasına göre adlandırılır. 

Bu illerin seçim çevreleri belirlenirken; 
, a) Seçim çevreleri, mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıka

racak şekilde oluşturulur. 
b) Mümkün olduğu ölçüde ilçelerin mülki bütünlüğü dikkate alınır. 
c) Aynı seçim çevresinde yer alacak ilçelerin nüfus ve coğrafî yakınlıkları ile ulaşım imkanla

rı gözönünde bulundurulur. 
Bu illerin milletvekili sayısının seçim çevrelerine dağıtımında; seçim çevrelerinin çıkaracak

ları milletvekili sayısı, nüfusları bakımından illerin milletvekili sayısını tespit etmeye ilişkin esas
lara göre belirlenir. 

MADDE 10. - 2839 sayılı Kanunun 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştkirilmiştir. 

Kamu Görevlileri, Siyasî Parti Yöneticileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarının Adaylığı 
Madde 18. - Hâkimler ve Savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurum

larındaki öğretim elamanları, Yükseöğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu 
kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi ni
teliği taşımayan diğer kamu görevlileri, görev yaptıkları yerden aday olmak isteyen belediye baş
kanları ve subaylar ile astsubaylar, kendi bölgelerinden aday olmak isteyen siyasî partilerin il ve il
çe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri il genel meclisi üyeleri, genel ve 
ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme 
kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteiğinde bulunmadıkça 
adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. 

MADDE 11.-2839 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 
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Siyasî partilerin genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listeleri ile 
ülke seçim çevresi milletvekilleri aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna ayrı ayrı alındı belgesi 
karşılığında ön seçim gününden en geç on gün sonraki gün, saat 17.00'ye kadar verirler. 

MADDE 12. - 2839 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Bağımsız milletvekili adaylığı için yapılacak başvuru, adayın milletvekili seçilmek istediği 
çevrenin il seçim kurulu başkanlığına, bu kanunun adaylık için aradığı şart ve nitelikleri taşıdığını 
belirten bir yazı ile ön seçim gününden bir gün önce saat 17.00'ye kadar yapılır. Kurul başkanlığı 
başvurunun alındığına ilişkin bir belge verir ve derhal Yüksek Seçim Kuruluna duyurur. Yüksek 
Seçim Kurulu bu başvuruları, il seçim kurulları da kendi çevrelerine ait olanları, alışılmış araçlar
la geçici listeler halinde ilan ederler. 

MADDE 13. - 2839 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 26. - Milletvekili seçimlerinde kullanılacak siyasî partilerin birleşik oy pusulaları ile 

bağımsız adayların oy pusulaları aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanır: 
a) Oy pusulaları, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka

nunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara uygun olarak, kağıdında "Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" fligranı bulunan kağıtlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
bastırılır. 

b) Birleşik oy pusulasının en üstüne "Siyasî Partiler" ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına 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, onun altında koyu renkli harflerle parti genel başkanının adı ve soyadı, belir
li bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların altı 
çizilir. Bu çizginin altına o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan adayların ad ve soyadları, 
aldıkları sıra numarasına göre yazılır. Siyasî partilerin ülke seçim çevresi milletvekilleri aday liste
lerine oy pusulasında yer verilmez. 

c) Siyasî parti sütunları arasında yarım (0,5) cm ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır. 
d) 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 14. - 2839 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beş ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 
Seçmen, "Evet" mührünü sadece tercih ettiği siyasî partiye ait özel daire içine basmak veya 

varsa yalnızca oy vermek istediği bağımsız adaya ait oy pusulasını zarfa koymak suretiyle kullanır. 
Oyunu kullanan seçmen oy pusulasını katlayarak zarfa koyar ve zarfı yapıştırır. "Evet" yazılı 

mühürü sandık kurulu başkanına geri verir ve oyunu sandığa atar. 
Seçmen, "Evet" mühürünü bastığı partiye bir oy vermiş sayılır. 
Seçmen sadece bir bağımsız adaya ait oy pusulasını zarfa koymuş ise, o bağımsız adaya bir oy 

vermiş sayılır. 
MADDE 15. - 2839 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
Bir seçim çevresinde seçime katılan siyasî partinin 28 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca al

mış olduğu geçerli oyların toplamı siyasî partinin o seçim çevresinde almış olduğu geçerli oyu gös
terir. 
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Bağımsız adayın almış olduğu geçerli oy, 28 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca elde ettiği 
geçerli oyların toplamıdır. 

MADDE 16. - 2839 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların toplamının o çevreden çıkacak milletvekili sa
yısına bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara millet
vekili tahsis edilmez/Ancak, iki ve üç milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde bu oran yüzde yir-
mibeş olarak uygulanır ve bu seçim çevrelerinde kullanılan geçerli oyların yukarıda belirtilen oran
lardan azını alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edilmez. 

MADDE 17. - 2839 sayılı Kanuna 34 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 34/A 
maddesi eklenmiştir. 

Siyasî partilerin çıkaracaktan ülke seçim çevresi milletvekili sayısının hesabı 
MADDE 34/A. - Seçime katılmış ve 33 üncü maddede belirtilen yüzde onluk ülke barajını aş

mış olan siyasî partilerin adları alt alta ve aldıkları geçerli oy sayıları da hizalarına yazılır. Siyasî 
partilerin oy sayılan önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... ila ülke seçim çevresi milletvekili sayısına 
ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Seçim çevre
sinden çıkacak milletvekili sayısı kadar bu payların sahibi olan partilere sayıların büyüklük sırası
na göre milletvekilleri tahsis olunur. 

Son kalan milletvekilliği için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında ad 
çekilmek suretiyle tahsis yapılır. 

Seçime katılan siyasî partilerden hiçbirisi birinci fıkrada gösterilen oranda oy alamamışlarsa, 
ülke seçim çevresi milletvekilleri, seçime katılan siyasi partiler arasında ikinci fıkra hükümlerine 
göre paylaştınlır. 

Bu maddeye göre siyasî partilerin çıkaracakları ülke seçim çevresi milletvekili sayısının hesa
bı Yüksek Seçim Kurulunca yapılır. 

Milletvekilliği ara seçimlerinde boşalan üyelikler arasında ülke seçim çevresi milletvekil
lerinin de bulunması halinde, ara seçim yapılan seçim çevrelerinde siyasî partilerin çıkaracağı ülke 
seçim çevresi milletvekillerinin sayısı, bu seçim çevrelerindeki geçerli oyların toplamı üzerinden 
bu madde hükümlerine göre hesaplanır. Ayrıca seçim yapılmaz. 

MADDE 18. - 2839 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 35. - İl seçim kurulu başkanı alınan sonuçlara göre, o seçim çevresinde; siyasî parti 

aday listelerinden ve varsa bağımsız adaylardan seçilenleri tespit eder ve tutanağın bir suretini o se
çim çevresinde ilan ettirir. Diğer bir suretini, bir hafta süre ile il seçim kurulu kapısına astırır. 

MADDE 19. - 2839 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Milletvekili seçilenlere il seçim kurulu tarafından, milletvekili seçildiklerine dair derhal bir tu
tanak verilir. Bu tutanaklardan iki örneği de Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına en seri vasıtayla 
gönderilir. Ülke seçim çevresinden milletvekili seçilenlerin tutanakları ise Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından tanzim edilerek seçilenlere verilir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tutanaklardan biri
ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verir. 

MADDE 20. - 2839 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Milletvekili seçimi sonucunda bağımsız adayın aldığı oy seçilmesine yetmezse emanete alınan 
para Hazineye gelir yazılır. 
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MADDE 21. - a) 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkra
sının son cümlesi, 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi, 30 uncu maddesi, 31 inci 
maddesinin ikinci cümlesi, 32 nci maddesinin (g) ve (h) bentleri, 34 üncü maddesinin üçüncü fık
rasının son cümlesi, 

b) 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bu Ka
nunun 38 inci maddesinde yazılı kontenjan adaylığı ile" ibaresi, 38 inci maddesi, 46 nci maddesi
nin üçüncü fıkrasındaki "kontenjan adayları hariç" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden seçim tarihine kadar olan süre için
de siyasî partilerin tüzüklerinde seçimle ilgili hükümlerin düzenlenmesi veya değiştirilmesi için de
ğişiklik yapma yetkisi partilerin merkezdeki yetkili karar organlarına aittir. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yayımından sonra yapılacak ilk milletvekili genel seçi
minde yurt dışındaki yurttaşlarımızın oy kullanmalarında, yürürlükteki hükümlere göre gümrük ka
pılarında oy kullanma yöntemi uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. - XX nci dönem milletvekili genel seçiminde, aday olabilmek için kamu 
görevlilerinin istifalan ve bu istifaların kabulü, siyasî partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usûl 
ve esaslarla aday tespiti yapacaklarının bildirilmesi, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulu
nan tutukluların oy verme işlemi ile gümrük kapılarında yapılacak oy verme işlemi ve bunlarla il
gili 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 yü
rütüleceğine ve kullanılacak oy pusulalarının gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurulları vası
tasıyla bastırmaya ve sandık kurullarına gönderilecek oy pusulalarını ihtiyacı dikkate alarak uygun 
göreceği adetlerle paketlenmesine karar vermeye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 4. - XX nci dönem milletvekili genel seçiminde, ülke seçim çevresi millet
vekilleri adayları, siyasî partilerin merkez adaylarını belirlemeye yetkili organlarınca tespit edilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. - XX nci dönem milletvekili genel seçiminde propaganda amacıyla bay
rak, flama ve benzeri malzemeler, cadde, sokak ve mahallelere aşılamaz. Siyasî parti teşkilat bina
larının önleri ve miting yapılan meydanlar, sadece miting süresince bu hükmün dışındadır. Bu fık
ra hükmüne aykırı hareket edenler hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun 151 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 6. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak milletvekili 
seçimi için oy verme günü 24 Aralık 1995 tarihidir. 

Seçim döneminin başlangıç tarihi Yüksek Seçim Kurulunca yukarıdaki fıkrada belirtilen oy 
verme günü esas alınarak tespit ve ilan edilir. 

MADDE 22. - Seçmen kütüğünde kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliği bulunduğu 
halde XX nci Dönem Milletvekili Genel Seçimine hukukî veya fiilî mazeretleri olmaksızın katıl
mayanlara, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 63 üncü maddesinde gösterilen para cezası 
ikiyüzelli bin lira olarak uygulanır. 

MADDE 23. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 24. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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