N i s a n 1999 i ç i n
erken seçim
anlaşması
DOKUZUNCU GÖRÜŞME
ANAP, DSP, DTP ve Bağımsızla
rın katılımıyla ve CHP'nin dışarıdan
desteği ile geçtiğimiz yıl 30 Hazi
ran'da kurulan ve 12 Temmuz'da gü
venoyu alan 55 inci Hükümetin işba
şına gelmesinden, seçim kararının
alınmasının öngörüldüğü son görüş
55 inci hükümetin Başbakan Yıl
meye kadar Yılmaz ile Baykal dokuz
maz ile hükümeti dışarıdan desteklen
kez bir araya geldiler.
CHP'nin Genel Başkanı Baykal ara
3 ve 12 Ağustos 1997'de yapılan
sında varılan mutabakata göre, Yıl
ilk iki görüşmede kesintisiz sekiz yıl
maz yılbaşı itibarıyla istifa edecek ve
lık eğitimin sağlanmasına yönelik ta
bir "seçim hükümeti" kurulacak. O hü
sarı ele alınırken, 2 Ekim 1997'de ya
kümet Türkiye'yi seçime götürecek.
pılan üçüncü görüşmede Türkiye'nin
Seçim Hükümetinin yapısı daha sonra
AB üyeliğine alınması konusunda Yıl
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e
maz, Avrupa sosyal demokrat partile
danışarak yine birlikte belirlenecek.
ri üzerinde etkili olması için görüşme
ANAP Genel Başkanı ve Başba
lerde bulunmasını Baykal'dan istedi.
kan Mesut Yılmaz 3 Haziran'da Bay
Yılmaz ve Baykal'ın 25 Kasım
kal ile yaptığı görüşmeden sonra yap
1997'deki dördüncü görüşmesinin ko
tığı açıklamada seçimin 2000 yılı Aralık
nusu ise Meclis çalışmaları ve komis
ayında yapılmasından yana olduklarını
yonların oluşturulması idi. 21 Ocak
belirttikten sonra "Ama benim açım
1998 tarihindeki beşinci görüşmede
dan önemli olan Meclis'in gündemin
Başbakan Yılmaz, CHP liderine vergi
de bekleyen, vatandaşların da hasret
reformu yasa tasarısı ile ilgili bilgi ver
le beklediğine inandığım yasaların bir
di; ayrıca kamuoyunda "Susurluk Ra
an önce geçmesidir. Bu uzlaşma, bu
işbirliğini sağlayacaktır" dedi.

A

NAP Genel Başkanı ve Başba
kan Mesut Yılmaz ile CHP Ge
nel Başkanı Deniz Baykal, Cumhuri
yet tarihinin 14 üncü çok partili genel
seçiminin gelecek yıl Nisan ayında,
muhtemelen 18 Nisan 1999 Pazar
günü yapılması konusunda anlaştılar.

poru'' olarak anılan Başbakanlık Teftiş
Kurulu'nun o dönemdeki başkanı Kut
lu Savaş'ın hazırladığı rapor konusu
ele alındı. Yılmaz ve Baykal'ın 28
Mart'ta yaptıkları altıncı görüşmenin
konusu memur sendikaları yasa tasa
rısının genel kurul gündeminden çekil
mesi ve irtica yasaları gibi Meclis fa
aliyetleri oldu.
16 ve 23 Nisan ile 3 Haziran'da
yapılan son üç görüşmenin ortak ko
nusu ise seçim tarihi ve seçim hükü
meti tartışmaları idi. 16 Nisan'daki ye
dinci görüşmede iki lider irtica yasala
rı, ekonomik önlemler ve seçim yasa
sı değişiklikleri hakkında ortak nokta
lar bulurlarken, seçim tarihi konusun
da uzlaşamadılar.
Baykal
Mart
1999'da yerel ve genel seçimlerin bir
likte yapılmasında ısrar ederken Yıl
maz bir açıklama yapmadı ve "Söyle
yebileceğim tek şey 1998'de seçim
olmayacağıdır" demekle yetindi.
Bunun üzerine 23 Nisan günü iki
lider sekizinci kez bir araya geldi. Bu
görüşmenin ardından 28 Mart 1999'da yerel ve milletvekili genel seçimle
rinin birlikte yapılması, 1 Ekim 1998'-

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal
da, Yılmaz ile birlikte ortak düzenledi
ği basın toplantısında Türkiye'nin önü
nü görmesine imkan verecek bir te
mel mutabakatı ortaya koymayı ba
şardıklarını söyledi. Parlamento döne
minin, genel yerel seçimin bir yeni
milletvekili genel seçimiyle bütünleşti
rilerek noktalanması şansının bu mu
tabakatla sağlanacağını ifade eden
Baykal "Türkiye, iki ayrı seçim şokun
dan kurtulmuş, seçim takvimi belirlen
miş olacaktır." dedi. Baykal, mutaba
kat ortaya çıkmasının, CHP'nin bir
muhalefet partisi olarak görev yapma
sını engellemeyeceğini vurguladı.
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