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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kumlu saat 15.00'te
açılarak dört oturum yaptı.
Birinci, İkinci, Üçüncü Oturum
Kayseri Milletvekilli Recep Orhan Er
gim, Kayseri eski Milletvekili Turhan
Feyzioğlu'nun vefatı nedeniyle, gündem
dışı bir konuşma yaptı.
'Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, hayat pahalılığı ve akarya
kıt zamları konusunda gündem dışı ko

nuşmasına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Fahrettin Kurt;
Hakkâri Milletvekili Cumhur Kesıkin'in, Irak ve îran uçaklarının hava sa
hamızı ihlali ve sınır köylerimizi bomba
lamaları konusundaki gündem dışı konuş
masına da, Millî Savunma Bakam Ercan
VuraUıan;
Cevap verdiler.
Saat 17.30'da birleşime 15 dakika ara
verildi*

Başkaınvefcii
E. Yıldırım Avcı
Kâtüp Üye
Samsun
Mehmet Akarca

Kâtip Üye
K&stamotnıu
Nurhan Tekinel

Dördüncü Oturum
Irak'a gidecek olan:
Başbakan Turgut özal'm dönüşüne ka
dar Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı îsmet Kaya Erdemin,
Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet
Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar
Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Devlet
Bakanı Yusuf Bozkurt özal'ın,

me gün, saat ve sürelerine ilişkin Danış
ma Kurulu önerileri kabul edildi.

Vekillik etmelerinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
Genel Kurulun bilgisine sunuldu.,

Konya Milletvekili Ömer Şeker ve
32 arkadaşının, uygulanan tarım politika
sı ile fukaralığa, işsizliğe ve çaresizliğe
itildiği iddia olunan Türk köylüsünü bu
durumdan kurtarmak için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyla bir
Meclis araştırması açılmasına üişjkin öner
gesi (10/12) üzerindeki öngörüşmeler ta
mamlandı; Meclis araştırması açılması
reddedildi.

1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nun Tasarılarının Genel Kurulda görüş

30 Mart 1988 Çarşamba günü saat
15.00te toplanmak üzere birleşime saat
19.04'te son verildi.

îlyas Aktaş
Kalıp Üye
Kastamonu
Nurhan Tekinel

Kâtip Üye
Samsun
Mehmet Akarca
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II. — GELEN KÂĞITLAR
30 . 3 . 1988 Çarşamba
Sözlü Soru Önergesi
1. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşaası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne
zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım
Orman ve Kavisleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/81) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 29.3.1988)
Yazılı Soru Önergeleri
1. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Köy Hizmetlerine ait dozer

ve grayderlerin özel işlerde kullanıldığı id
diasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
'Bakanından yazılı soru önergesi (7/114)
'(Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.1988)
2. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğüne göre kurulması gereken Tet
kik Kuruluna ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından yazılı soru öner
gesi (7/115) '(Başkanlığa geliş tarihi :
24.3.İ988)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili tîyas Aktaş
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Nurhan Tekinel (Kastamonu)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birieşimini açıyorum.
III.

YOKLAMA

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle
yoklama yapılacaktır; sayın milletvekil
lerinin, salonda 'bulunduklarını yüksek
sesle belirtmelerini rica ederim.

(Denizli Milletvekili İsmail Şengün'e
kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz
vardır.
Görüşmelere başlıyoruz.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR
1. — Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın, Amman'da yapılan İslam Kon
feransı 17 nci Dışişleri Bakanları Toplan
tısında ele alman konulara ilişkin gündem
dışı açıklaması; Diyarbakır Milletvekili

Hikmet Çetin, Konya Milletvekili Vefa
Tanır ve Bitlis Milletvekili Kâmran İnan'
in aynı konuda grupları adına konuşma
ları.
BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sayın
Mesut Yılmaz, Genel Kurula, İslam Kon-
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feransı hakkında izahat vermek üzere söz
istemişlerdir.
Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar)
Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır
efendim;
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli
üyeler; islam Konferansı örgütü Dışişleri
Bakanlarının geçen hafta Amman'da ya
pılan toplantısı hakkında Yüce Heyetinize
'bilgi arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum.
Konferans, işgal altındaki topraklarda
yaşayan Filistinlilerin direnişinin bütün
dünyanın dikkatini çekecek 'bir boyut ka
zandığı, Iran - Irak savaşının, şehirlere
yönelik saldırıların yoğunlaşması ile en
dişe verici yeni bir safihaya ulaştığı ve
Afganistan konusunda çözüm ihtimali
nin kuvvetlendiği bir döneme rastlanmış
tır,
Toplantıda konuşan Dışişleri Bakan
ları* bu konulardan önemle söz etmiş
ler ve Özellikle Filistin konusu üzerinde
»durmuşlardır. Türkiye Dışişleri Bakanı
sıfatı ile yaptığım konuşmada, ben de,
işgal altındaki topraklarda yaşayan Fi
listinlilere karşı uygulanan baskıları kı
nadığımızı 'belirttim ve Filistinlilerin dire
nişinin, Ortadoğu sorununun insanî bo
yutunu açıkça ortaya çıkardığını ve dün
yada ihsan hakları davasının savunuculu
ğunu yapanların, Filistinlilerin haklı di
renişini desteklemesi gerektiğini ifade et
tim. Bu toplantının, «Filistin Direnişiyle
Dayanışma Toplantısı» olarak adlandırıl
ması kararlaştırılmıştır.
Toplantıda ele alınan konulardan bi
rini de, Iran - Irak Savaşı teşkil etmiş
tir. Bu 'Savaşın bir an önce sona erdiril
mesi hususunda yaygın bir arzu mevcut
tur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse
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yinin aldığı 598 sayılı Kararın, İslam
Konferansında geniş destek bulduğunu
söyleyebilirim.
Yaptığım konuşmada, Türkiye'nin gö
rüşlerini ifade ettim. 598 sayılı Kararın,
barışçı bir çözüm için uygun zemin teş
kil ettiği kanaatinde olduğumuzu belirt
tim ve sivil hedeflere yönelik saldırıların
durdurulması için Sayın Başbakanımızın
yaptığı girişim hakkında Konferansa bil
gi verdim. Türkiye'nin, sivil yerleşim mer
kezlerine saldırıların durdurulması için
barışçı çabalar sarf etmeye devam ede
ceğini söyledim. Toplantı sırasında tek
nik düzeyde yapılan çalışmalarda da,
aktif tarafsızlık politikamız çerçevesinde,
heyetimizce gerekli müdahalelerde bulu
nulmuş ve özellikle üye ülkelerden birini
hedef alan tutum ve davranışlardan kaçı
nılmasının lüzumuna işaret edilmiştir, is
lam Konferansının, ancak birlik ve bera
berlik içinde, yapıcı ve tutarlı bir yak
laşımla milletlerarası planda etkin rol oy
nayabileceği, gerek bakanlar toplantısın
da, gerek diğer çalışmalarda tarafımızdan
önemle vurgulanmıştır. Yaptığım konuş
mada, Türkiye'nin bölgedeki özel duru
muna ve ilişkilerine de işaret ederek, ül
kemizin, mevcut meselelerin çözümünde
rol oynayabileceğine de değindim.
Bakanlar toplantısındaki konuşmamda
ve çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlarıyla
yaptığım temaslarda, gerek Ortadoğu'da,
gerek Körfez Bölgesinde mevcut ihtilaf
ların sona erdirilebilmesi ve bir istikrar
ortamının tesisi için güven ve güvenlik
artırıcı önlemlerin alınması lüzumu üze
rinde durdum. Türkiye'nin, Avrupa Kı
tasında uygulanan, güven ve güvenlik ar
tırıcı önlemler sistemine taraf olan ye
gâne Islahı Konferansı üyesi olduğunu
hatırlanarak, bu alanda edindiğimiz tec
rübeyi diğer islam ülkeleriyle de paylaş
maya hazır olduğumuzu belirttim.
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Bu düşüncemizin geniş bir ilgi ve
'tasviple karşılandığımı söyleyebilirim, Ni
tekim, Türkiye'nin önerisi üzerine, islam
ülkeleri anasında güven ve güvenlik artı
rıcı önlemler konusunu incelemek üzere
beş kişiden oluşan bir komitenin kurul
ması kararlaştırılmıştır. Bazı üye ülkele
rin temsilcileri, bunu, Mam ülkeleri dış
işleri bakanlarının Amman toplantısında
alınan en önemli kararı olarak nitelendir
mişlerdir. Türkiye, bu alandaki çalışma
lara aktif katkısını sürdürecek ve böyle
ce Avrupa ile İslam ülkeleri arasında oy
nadığı köprü rolüne, yeni ve önemli bir
boyut kazandırmış olacaktır.
Konferansta, Bulgaristan'daki soydaş
larımızın durumu da önemle ele alınmıştır.
Bu konudaki görüşlerimizi bakanlar top
lantısında dile getirdim. Bulgaristan ile
imzaladığımız protokolün meseleye çözüm
getirmediğini; ancak, çözüme götürecek
mekanizmaları oluşturduğunu; önümüz
deki dönemde İslam ülkelerimin Bulga
ristan'daki gelişmeleri aktif ve etkili bir
şekilde izlemeye devam etmelerinin önem
taşıdığını vurguladım.
İki yıl önce Fez'de yapılan 16 ncı İs
lam Konferansı Dışişleri Bakanları Top
lantısında, kurulması kararlaştırılan üç ki
şilik temas grubunun raporu Amman
toplantısı sırasında dışişleri bakanlarına
sunuldu. İslam Konferansı Genel Sekre
terince atanan ve 'bütün İslam âleminde
itibar «ahibi olan üç tarafsız şahsiyet ta
rafından, Bulgaristan'da yapılan incele
melerin sonucunda hazırlanan bu rapor
da, soydaşlarımıza yapılan baskılar, onla
rın dinî ve kültürel haklarını ortadan kal
dırmaya yönelik faaliyetler çok açık bi
çimde ifade edilmiştir. Bu konuda bir ka
nar tasarısı hazırlayan yüksek memurlar
dan oluşan siyasî kojmiite, temas grubu
başkanının verdiği fevkalade etkileyici
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izahatı da dinledikten sonra, karar ta
sarısına son şeklini vermiştir. Baklanlar
Komitesinde kabul edilen kararda, temas
grubunun verdiği sonuçlar aynen tekrar
landıktan sonra, Bulgaristan'da baskı al
tında yaşayan Müslüman azınlık ile İslam
Konferansının tam dayanışma içinde ol
duğu belirtilmekte, Bulgaristan'ın uygula
dığı baskı politikalarının esefle karşılan
dığına işaret edilmekte ve Bulgaristan
Hükümetine, Müslüman azınlığın ikili ve
milletlerarası anlaşmalarla sahip olduğu
bütün dinî ve kültürel hakların iadesi için
çağrıda bulunulmaktadır. Kararda ayrı
ca, Türkiye lile Bulgaristan arasında 23
Şubat 1988 tarihinde imzalanan protoko
lün tam olarak uygulanması liçin çağrıda
bulunulmaktadır.
Neticede, İslam Konferansı Temas
Grubunun, Bulgaristan'daki durumu ya
kından izlemesi, İslam Konferansı Dışiş
leri Bakanlarına her yıl rapor sunması ve
Konferansın, bu mesele tatminkâr bir şe
kilde çözümleninceye kadar konuyla ilgi
lenmesi kararlaştırılmıştır. Aynı hususlar,
konferansın sonunda yayımlanan ortak
bildiride de yer almıştır,
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
gerek temas grubunun raporu, gerek kon
feransta alınan karar, Bulgaristan'daki
soydaşlarımız meselesine bütün İslam âle
minin sahip çıktığını açık biçimde ortaya
koymaktadır. Esasen, medenî âlemde şim
diye kadar bu baskı politikasını tasvip
edene ve bunu mazur göstermeye çalışa
na rastlamadık. Ümit ediyoruz ki, Bul
garistan Hükümeti, bu gelişmeleri gereği
gibi değerlendirecek ve soydaşlarımızın
dinî ve kültürel haklarını iade etmeyi ve
arzu edenlerin göçüne imkân tanımayı
kabul edecektir.
Çeşitli vesilelerle de açıkladığımız gi
bi, Türkiye, Bulgar Hükümetinin bu ıis-
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tikamette atacağı adımları karşılıksız bı
rakmayacak ve böylece, iki ülke arasında
dostluk ve işbirliği ortamını yenliden tesis
etmek mümkün olacaktır. Esasen, 23 Şu
bat tarihinde imzaladığımız protokolün
temel felse fesini bu şekilde değerlendirmek
lazımdır. Bu protokolün tam olarak uy
gulanması, Türk-Bülgar ilişkilerinde yeni
bir sayfa açacak, Balkan işbirliğine ve Doğu-Batı yakınlaşmasına da katkıda bulu
nacaktır. Hükümet olarak, Bulgaristan'
daki soydaşlarımız konusunu en büyük
hassasiyetle izlemeye devam edeceğimizi,
huzurunuzda ıbir defa daha ifade etmek
istiyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
islam Konferansı 17 nci Dışişleri Bakan
ları Toplantısında, Kıbrıs konusundaki
görüşilerimizi de dile getirdim ve şunu
söyledim ': Ya, Kıbrıs Rumları 14 yıldan
beni sürdürdükleri uzun vadeli mücadele
politikasını devam ettirecekler, yani Kıb
rıs Türk tarafı üzerime baskı yapmaya
çalışarak meseleyi kendi istedikleri yönde
çözmeyi hayal edecekler veya Kıbrıs
Türklerini eşit haklara sahip ortak taraf
olarak kabul edip, Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreterinin çerçeve anlaşması tasla
ğına uygun bir çözüme yanaşacaklardır.
Birinci yolu seçerlerse, alacakları sonuç
şimdiye kadar aldıklarından farklı olma
yacaktır, yani bu yolla hiçbir neticeye ula
şamayacaklardır. İkinci yolu seçtikleri
takdirde ise, makul, kalıcı, ve şerefli bir
çözüme ulaşmak mümkündür. Bu görüş
lerimizi, ikili temaslarımda da üye ülke
lerin dışişleri bakanlarına anlattım. Tür
kiye'nin görüşlerinin ilgi ve tasviple kar şılandığını huzurunuzda ifade etmek iste
rim. Nitekim, çok sayıda dışişleri balkanı,
konuşmalarında Kıbrıs meselesine de yer
vermişler ve yapıcı istikamette görüşler
ifade etmişlerdir. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Dışişleri Balkanı Kenan Ata-
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kol da, toplantıda ayrıca bir konuşma
yapmıştır.
Neticede, geçen yıl Kuveyt'te yapılan
Zirve Toplantısının nihaî bildirisinde Kıb
rıs konusunda kabul edilen metnin, bu
toplantının ortak 'bildirisinde de aynen
yer alması kararlaştırılmıştır. Böylece, İs
lam Konferansının Kıbrıs Türklerine des
teği tekrarlanmış ve İslam âleminin, Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreterinin 29
Mart 1986 tarihli çerçeve anlaşması tas
lağını halen geçerli bir belge olarak des
teklediği bir kere daha tescil edilmiştir.
Bu sonucu memnunlukla karşıladığımızı,
huzurunuzda bir ikere daha ifade etmek
isterim.
Konferansın ekonomik konulara iliş
kin çalışmalarında, Sayın Cumhurbaşka
nımızın Başkanlığında yürütülen İslam
Konferansı Örgütü Ekonomik İşler Daimî
Komitesi İSEDAK'ın faaliyetlerinden öv
gü ile söz edilmiştir. Türkiye, bu alanda
üstlendiği öncü rolünü, aktif bir yaklaşım
la sürdürmektedir, önümüzdeki günlerde
İstanbul'da yapılacak İSEDAK İzleme
Toplantısında, ekonomi, ticaret, tarım,
sanayi, ulaştırma ve haberleşme alanla
rındaki çalışmalar gözden geçirilecek ve
bunlara hız verilmesi için gayret gösteri
lecektir..
Konferansta yaptığım konuşmada,
Türkiye'nin İslam ülkeleri arasındaki eko
nomik işbirliğine verdiği önemi vurgula
dıktan sonra, Türkiye'nin, tıp, tarım, sa
nayi gibi alanlarda İslam ülkelerinden 'her
yıl 1 C€0 kişiye meslekî eğilim imkânı sağ
lamayı hedef aldığını (belirttim. Bu yakla
şımımız, özellikle Afrika'daki İslam ülke
leri tarafından büyük ilgi ile karşılandı.
Siyah Afrika ülkelerine mensup birçok
dışişleri bakanı, toplantı sırasında benimle
ikili görüşme talebinde bulunmuşlar ve
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Türkiye ile yakın işbirliği içine girme ar
zularını izhar etmişlerdir.
İslamt 'Konferansı Dışişleri Balkanları
nın Amman Toplantısı, Türkiye açısın
dan ıhıer bakımdan olumlu, verimli ve
memnunluk verici bir şekilde sonuçianmıştır. Biırçok islam üllkeslinin Dışişleri
Bakanı ile yaptığım görüşmeler, ikili ve
bölgesel konularda çok. yararlı görüş alış
verişinde 'bulunulmasına imkân vermiş
tir. Bütün bu temaslarımda, Türkiye'nin
bölgede ve islam aleminde itibarının art
tığını memnunlukla müşahede ettiğimi hu
zurunuzda bilhassa ifade etmek isterim.
Bu vesileyle, Yüce Heyete saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Balkan.
SHP Grubu adına Sayın Hikmet Çe
tin, buyurun efendim. (SHP sıralarından
alkışlar)
SHP GRUBU ADINA HİKMET ÇE-.
TIN (Diyarbakır) — Sayın Başkam, sayın
milletvekilleri; Sayın Dışişleri Bakanımı
zın tslam Konferansı Dışişleri Bakanları
Toplantısından sonra yaptığı açıklamaları
memnuniyetle karşıladık; ancak, bu ko
nuda bir sitemimi belirtmeden geçemeye
ceğim.
Böylesine bir konunun, en azından bir
kaç saat öncesinden, diğer gruplara, Dış
işleri Bakanının açıklama yapacağı sök
ünde duyurulması geçmişte 'bir gelenek
halindeydi. Bu suretle, diğer gruplara da
o konuda hazırlık yaparak, buraya gelip
söz ıalma ve görüşlerini belirtme olanağı
sağlanırdı; fakat -verdikleri bilgileri mem
nuniyetle karşılamama rağmen- grubum
adıma üzülerek belirtmek istiyorum ki, iki
defadır, Sayın Dışişleri Bakanı, toplantı
lar sonrasında Türkiye Büyük Millet;
Meclisine bilgi arz ediyorlar, sunuyorlar,
ama, Anamuhalefet Partisi Grubu olarak
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bizler ve sanıyorum, diğer muhalefet gru
bu o konuşmanın yapılacağından, ancak
bu sıralara oturup, Sayın Dışişleri Bakanı
kürsüye geldikten sonra haberdar oluyo
ruz. Onun içim, bu konudaki bir üzüntü
müzü belirterek sözlerime başlamak isti
yorum.
Değerli arkadaşlarım, tslam Konferan
sı Dışişleri Bakanlarının Amman'da yap
tıkları son toplantı nedeniyle Sayın Dışiş
leri Bakanının verdiği izahatı dinledik. Bu
arada, özellikle son günlerde, Ortadoğu'da
Irak ve îran arasındaki savaşım ulaştığı
boyutlar konusunda bir endişemizi özel
likle belirtmek istiyoruz. Yıllardır devam
eden bu savaş çok endişe verici boyut
lara ulaşmış, Türkiye'nin sınırlarına, hat
ta liçine kadar uzanır duruma gelmiş ve
Türkiye için som derece önemli bir nok
taya ulaşmıştır.
Uzun zamandır, dış çevrelerde, Tür
kiye'nin, Irak-îrıan arasındaki bu sıcak
savaşa, kıyısından köşesinden bulaştırılabileceği veya Türkiye'nin böyle bir sava
şa bulaşma olanağınım veya olasılığının
olabileceği dile getiriliyor. Bu konuda,
özellikle bu noktada, Türküye Büyük Mil
let Meclislinin huzurunda Hükümetimizi
tekrar uyarmayı görev biliyoruz. Gerçek
ten çok kritik bir noktaya gelmiş olan bu
sıcak savaşım, Türkiye için sonu gelmez
bir maceraya yol açmaması dileğini, hu
zurunuzda SHP Grubu adıma özellikle
•belirtmek istiyorum. Gerçekten, bazı be
yanatlar, özelikle iki ülke yetkililerinden
gelen beyanatlar ve basında çıkan son ha
berler, bu konunun endişe verici boyut
lara ulaştığını açıkça östiermektedir. Bu
nedenle, SHP Grubu olarak, bu konuda
Hükümetimizi tekrar uyarmayı bir görev
biliyoruz.
Değerli arkadaşlarını, Türkiye, Orta
doğu'nun önemli bir ülkesi; fakat Türkii-
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ye'nin tek özelliği bu değil, aynı zaman
da bir Balkan ülkesi; NATO'nun üyesi
ve çok önemli komşularla çevrili tor ülke.
Bizim için barış, özellikle 'bölgedeki barış,
hem Türkiye'min esenliği için önemli, hem
de dünya barışına yapacağı katkı için
önemlidir. Bu nedenle, Atatürk'ün «Yurt
ta sulh, dünyada sulh» ilkesi bugünlerde
çok daha büyük önem kazanıyor.
Değerli arkadaşlarını, Filistin konu
sunda özellikle son zamanlardaki gelişme
ler, ıbizim bakımımızdan endişe vericidir
ve Filistin'in bağımsızlığı dahıÜ tüm hak
ları verilinceye kadar, Ortadoğu'da gerçek
bir barışın gelemeyeceği ve teessüs ede
meyeceği görüşündeyiz. Bu nedenle de,
Filistin'in hakları konusunda geçen hafta
Türkiye Büyük Millet Meclisinim aldığı
»kararı da memnuniyetle karşıladığımı, hu
zurunuzda SHP Grubu adına tekrar be
lirtmek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın
izahatında, Kıbrıs konusuna da değinildi.
Özellikle Davos öncesinde ve sonrasında,
başta Sayın Denktaş'm beyanatları olmak
üzere, Kıbrıs (konusunda endişe verici ba
zı gelişmelerin olabileceğinin ipuçları be
lirleniyor. Yani, Sayın Denktaş'ın, Kıbrıs
konusunun kendileri dışında bir pazarlık
konusu yapılamayacağı ve Kıbrıs'ın, ken
di haberleri ve onayı olmadan hiçbir şe
kilde görüşme masasına getirilemeyeceği
şeklinde basında açıkça beyanları ortaya
çıkmıştır. Bu nedenle, Hükümetin, bun
dan sonraki gelişmelere, bizim de katıl
dığımız bu uyarılara dikkat etmesini özel
likle diliyoruz.
Bu vesile ile, Sayın Denktaş'a Lond
ra'da yapılan hareketi de şiddetle kına
dığımızı ve karşı olduğumuzu, SHP Gru
bu olarak özellikle belirtmeyi bir görev
biilli yorum.
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Değerli arkadaşlarım, bir ülke için,
dış politikasının başarısında, komşularıyia
olanı ilişkileri elbette ki ön planda gelir.
Türkiye'niın komşularıyla olan ilişkilerinin
geçmişe göre çok liyi olduğunu veya geç
mişe göre daha iyi olduğunu iddia etmek
de kolay değildir. Komşularımızın aşağı
yukarı tümüyle sorunlarımız vardır, tü
müyle önemli konularımız vardır.
Bu nedenle, bu konuların barışçı yol
lardan çözümü için Hükümetin atacağı
her adımı destekleyeceğimizi bir daha be
lirtir, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın
Çetin.
DYP Grubu adına, Sayın Vefa Tanır;
buyurun efendim.
DYP GRUBU ADINA VEFA TA
NIR (Konya) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekili arkadaşlarım; sözüme,
Sayın SHP Grup Başkanyekilinin site
miyim başlıyorum.
Sayın Bakanı zevkle dinledik:; fakat,
en basit gündem dışı konuşmalarda dahi,
Başkanlık nasıl ilgili bakanlığa, haber ve
riyor ise, Sayın Bakan da, en azından
gruplara haber verseydi veyahut burada
okudukları ve itJne lile yazılmış metnin bir
suretini gruplarımıza daha ievvel vermiş
olsaydı, konuşmalarımız daha istifadeli
olurdu.
Gündem dışı bu kısa konuşma içerisin
de, hemen son günlerde dış politikamızı
çok yakinen ilgilendiren dört tane büyük
konu geldi.; islam Konferansı çalışmaları
nın nasıl seyrettiği anlatılırken, Iram-Irak
Savaşı, Filliisıtin-t&raİ münasebetleri, Bul
garistan konumuz ve en sonunda da Kıb
rıs, bu kısa konuşmanın içerisinde yerini
aldı.
Iran-Irak Savaşının durup durup şid
detlendiği bugünlerde, herhalde Habur'a
düşen bomba bir tesadüf eseri değildi.
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Hem dost olacağız, hem 200 kilometrelik
bir uçuş bizim sınırlanınız içinden (geçe
cek, hem uçuşun haberli verilmeyecek ve
hem de bombanın düşmesi tesadüfî kabul
edilecek!.. Buna karşı Hükümetimizin al
dığı tedbir nedir; işte 'bu kısa konuşmanın
içerisinde bunu da görmek isterdik.
Filistin -. israil meselesinde, israil'
in, Müslüman Filistin halkına Filistin
topraklan içellisinde yaptığı mezalime,
şüphesiz ki, aynen Sayın Bakan gibi dü
şünerek, milletlimizin daha hassas eğil
mesini isteyeceğim.
Bulgaristan konusunda, grubumuz,
Hükümetin politikasını tam açıklığı ile
bülemiyor. Bulgaristan'la münasebetleri
miz konusunda ANAP politikası, bilhas
sa son üç yıl içerisinde çok değişik uy
gulamalar göstermiştir. Bir defa, «Bul
garistan iıle olan münasebetlerimizi 70
milyona vardığımız zaman halledeceğiz»
beyanında bulunulmuş, sonra ufak bir
Aysel hikâyesi', büyük bir koz koparılmış
gibi, günlerce televizyonda dile getiril
mişti H
,Bu zikzaklı politika ile, Bulgaristan'la
olan sorunların haılled ileceği kanaatinde
değilim. O kanaate varıyoruz ki, Bulgar
- Yunan, Bulgar - Türk, Türk - Yunan
münasebetlerini bu kürsüye uzun vadeli
getirme mecburiyetimiz doğacaktır.
Kıbrıs meselesinde Hükümetle aynı
düşüncede olmadığımızı tekrarlamak is
terim. Kıbrıs'ta bir Türk Devleti vardır;
bu devlet aşılarak hiçbir yere yarılamaz.
Bu noktada hassas olmamız lazım geldi
ğini ehemmiyetle vurgulamak isleriz.
Dış politikada, ne ezelî düşmanlığı,
ne ebedî dostluğu kabul etmeyiz; dış po
litikada karşılıklı menfaatler vardır.
Onun için, bugüne kadar güney hudut
larımızla ilgilli olarak takip ©dilen dış po
litika, memleketimizin menfaatine seyret-
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memekfcedir. Bunun üzerinde ehemmiyet
le durulmasını rica eder, saygılar suna
rım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim.
KÂİMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın
Başkan, grup adına söz istiyorum.
'BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu adına, Sayın Kâmran İnan; buyurun
eferidjm. (ANAP sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN
İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli
mlillietvekilleri; Sayın Dışişleri Bakanımı
zın, slon Mam Konferansı hakkında,
Türkiye Büyük Millet Meclisine etraflı
bilgi sunmuş bulunmalarını, biz de gru
bumuz adına, memnuniyet ve teşekkür
le karşılıyoruz. Bu, gerçek anlamda deımıokraitik bir uygulamadır. Önemli dış
ilişkiler hakkında, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi huzuruna gelerek, etraflı bil
gi sunmakla, Hükümet, parlamenter sis
teme ve demokrasiye verdiği önemi, bir
kere daha belirtmekte ve bunun gerekle
rine uymaktadır.
Sayın muhalefet partilerinin, önce
den haiber verme şeklindeki serzenişle
ri, belki ileride dikkate alınır, üzerinde
durulur; ama, bunlar aslında o kadar
önemM meselelerdir ki, bütün siyasî par
tilerin, hepimizin, her an, bunların bü
tün detayiarına vâkıf olduğu ve binaena
leyh, bu konuların münakaşaya hazır bu
lunabileceği belki akla gelebilir; ama,
Iböyle bir noksanlık varsa, inanın ki,
hüsnüniyetle ele alınacak ve ileride te
lafi edileciek'tJiır.
Üzerinde durulan önemli meselelerin
hepsi, gerçekten çok ciddîdir. Güneyitnizdeki Iran - Irak savaşı, sekizinci yı
lını doldurmuş ve 1 milyonu aşkın insa
nın hayatına mal olmuş bulunmaktadır.
Bunu ne derece ıstırapla takip ettiğimiz,
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defaatla buradan söylenmiştir. Bilhassa,
Ibu savaşın son zaırrüanlarda, önce şehirler
savaşı ve sonradan da maalesef kimya
sal silahların kullanılmasıyla vahşet ha
lini alması, bizleri derinden üzmektedir.
Yalnız, şunu sayın muhalefet partilerinin
lbillg)ileri için arz edeyim ki, daha geçen
hafta Viyana'da, Avrupa Konseyinde, 23
Mart günü, körfez savaşı konusunda, is
panyol Martinez tarafından sunulan ra
porun görüşülmesi sırasında, Türk Dev
letinin ve Hükümetinin, bu konuda gös
terdiği tarafsızlık ve hassasiyet, memnu
niyetle dile getirilmiş ve Türkiye'nin eşit
mesafeli ve aktif tarafsızlık gütmekle,
Ibu meselede ne kadar etkili olduğunu
ortaya koyduğu, Batılı müttefiklerimlzce, memnuniyetle dile getirilmişltir.
Bu vesileyle biz dte bir gerçeği dile
getirmek imkânını bulduk ve Batılı tem
silcilere şunu söyledik : «Sizden bir kim
semin tevkifi veya bir yerde bir rehine
nin alınması bültün Batı kamuoyunu, parJamenltoları ve hülkümetleri ayağa kal
dırmaktadır. Bunu saygıyla karşılarız;
ama, bir milyonu aşkın insanın öldürül
mesi hadisesi, kimyasal silahların kulla
nılması, işgal altındaki bölgelerde devam
eden, Filistin'deki mezalime karşı bigâ
ne kalmak, sizlerin insan hakları anla»
yışı ve uygulamanızda çift standardın
çok acı bir işareti olmakta ve inandırı
cılığınıza gölige düşürmektedir» demek
'imkânını bulduk ve bunu delmek de la
zımdı. Buununla da kalmayıp, bu kadar
insan hakları mtödafii gözüken memle
ketlerden, mevcut raporlarda ismi geçen
22 tanesinin, Iran ve Irak'a silah satmak
ta bulunduğu vakıası karşısında işin da
ha da vaihiim olduğunu kendilerine ifade
etmek imkânı bulunmuştur. Türk Hükü
metinin, pek hissettirmeden, bu savaşın
son bulması ve bilhassa son zamanlarda
genişleyen şekline ve artık sivillerin, ço
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luk çocuk herkesin hedef alınması şek
line son verilmesi yotlunda sarf ettiği gay
retler de Yüksek Meclisçe ve dünya ka
muoyunca bilinmektedir.
Tabiatıyla, bu kadar yakınımızdaki
ıbir bölgede savaşın bu boyutlara varmış
bulunması, dengelerle beraber bizim de
güvenliğimizi ilgilendirmekte ye yakın
dan takibi gerektirmektedir; bundan her
kessin emin olması gerekir.
Bir tak biraz anlamakta sıkıntı çek
tiğim, bir sayın konuşmacının «Hahur'a
yapılan tecavüzde, uçağın gelişinden ne
den haber verilim ekliği» şeklindeki sözle
rine gelince, eminim ki, kendileri dün Sa
yın Millî Savunma Bakanımızın bu ko
nuda verdikleri izahatı dinlemek imkâ
nını bulamadılar. Hükümıelin. açıklaması
var; asıl hledeifin, Habur Köprüsünü yık
mak olduğu neticesine varıldığı ve bu
konuda İran Hükümetinin ciddî şekilde
dikkatinin çekilmiş bulunduğu Hükümet
çe ve dün Sayın Millî Savunma Bakanı
mızca açıklammış bulunmaktadır. Bina
enaleyh, bu bir tesadüfi olay değil, bu
malesef, müessif bir olaydır ve tekrar
edilmemesi temenni edilir. Daha da açık
Ibir şekilde, Sayın Başbakanımız, bu gibi
tecavüzlerin ileride karşılık bulacağını
da ifade buyurmuşlardır. Zannederim,
hundan daha açık bir ihtar da olamaz.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) —
(Kim İktidar olursa, başbakanın o olur!
ALI PINARBAŞI (Konya) — Ne
alakası var şimdi bununla?
IKÂMRAN İNAN (Devamla) — Bul
garistan meselesinde, bir noktanın altını
çizmek lazımdır. Türk Hükümetinin ge
rek direkt teşelblbüısleri ve gerekse mil
letlerarası alanda bu meselenin çok ya
kından takip edilmesi neticesi olarak,
'Buljgar makamları bir taraftan yirmiyi

— 441 —

T. B. M. M.

B : 43

aşkın Türk çocuğunu kendi ailelerine kavuşmaıliarı için iade ederken, bir taraftan
da, nihayet, Tür'k Hükümetiyle mesele
nin prensibini görüşimeyü kalbul etmıiş
bulunuyor. Bu, memnuniyet verici bir
gel'işımödir. Bulgaristan'la bu hassas me
selede, 1,5 milyonu aşkın ırkdaşrmız ko
nusunda bir tutum değişikliği düşünüle
mez. Bu Hükümet tarafımdan da düşü
nülemez, hliçlblir hükümet tarafından da
düşünülemez. Bunun, böylece bilinmesi
gerekir.
ıBu konuyu, geme Viyana'da yapılan
21 Mtant tarihli bir toplantıda bir vesi
leyle dite getirmek imkânı oldu. Mese
leyi siaidece biz dütte getjirmedlik; başka
Avrupalı parlamenterler de, Doğu Blokuma mensup üyeler ve büyükelçiilerle
görüşmeler sırasında, Bulgar temsilcisine
aç ilk sualler sordular. Oradaki Türk
Toplumunun akıbeti konusunda, millet
le ra rast raporlarda yıer alan hadiseler,
ıjlslajm Konferansı Temas Heyetinim Bul
garistan'dan edindiği bilgiler ve çıkar
dığı rapor -ki, bu rapor Viyana'da dağıltılimıştır- vesilesiyle, yine düşüncemizi
ifade etmek imkânını bulduk ve bu ko
nunun esaslarını Hükümetimizle görüş
menin kalbül edilmiş bulunmasını ve yirmliye yakın küçüjk çocuğun ailelerine ia
desini memnuniyetle karşılamakla bera(ber, Ibu insanî meselenin tlemel bir çö
zülme ihtiyacı bulunduğunu ve bekleme
ye tahammülü olmadığını da açık bir şe
kilde Söylemiş bulunduk.
Son nokta, Kıbrıs meselesiydii. Kıb
rıs meselesinde, Kuzey Kıibrıls Türk Cum
huriyetinin atlanması suretiyle, mesele
nin şu veya bu şeklillde çözülmesi endi
şeleriydi. Zannederim, bunu ifade bu
yuran değerli arkadaşlarımız bile, bu
endişeleri belki bu derece derinlikte hisısetmemişlerdir ki, bunu bir hassasiyetin
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ifadesi olması itibariyle memnuniyetle
tkarşıliıyoruz. Sadece, şu bilinmelidir ki,
Türkiye daima, meselenin asıl muhatabı
nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ol
duğunu ifade etmiş ve o derece etmiştir
ki, Türkiye'yi yakında resmen ziyaret
edecek olan İngiltere Başbakanı Sayın
Thatcher bile bugün BBCtye verdiği bir
mülakatta, AnkaraMa Kıbrıs meselesini
Türlk Hükümetiyle görüşmeyeceğini ve
Kıbrıs meselesinin iki topluluk meselesi
ollduğunu, zannederim durup dururken
ıbeyan etmiş değildir; bunda çok derin
.bir mesaj ve anlam varadır.
Bu vesileyle, hiç şüphe yok kıi bü
tün Türk Milleti, dün Londra'da demok
ratik bir şekilde yapılan bir toplantı sı
rasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Başkanı Sayın Denlktaş'a yapılan çirkin
tecavüzü ıbu kürislüıden tellin etmeyi va
zife bilir. Son derece çirkin bir hadise
dir ve Ibu haldisıe, aslında Davps ruhuna
tahammül ötmeyen bazı çevrelerin ha
disesidir. O ruhu öldürmek, bulandır
mak hadisesidir ve bunu bu manada al
mak ve üzerinde derin bir şekilde düşün
mek gerekir. O bakım/dan, sanıyorum ki,
ıbütün bu belirtilen konularda bizim ba
kımlımızdan gelişmeler daha sağlamdır,
daha güven venicidlir.
Yine, sayın sözcü, «komşularımızla
meselelerimiz bulunduğunu» ifade buyur
dular; doğrudur ve yine ifade buyurdu
lar ki, Hükümet bütün bunlara barışçı
bir yaklaşım içeriisiinlde-dir ve bu barışçı
yaklaşımın muhlalleflejt partilerincıe de desıtelk görmüş bulunması, aslında bize son
ıderece güç kazandırmakta ve bunu mem
nuniyetle karşılamaktayız.
Son söz lolarak şunu ifade etmek is
terim ki, bütün bu meseleler gayet cid
dî bir şekillide götürülmektedir. Sayın mu
halefetin hiçbir endişesi bulunmasın.
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Eğer meseleler, gelinmeler bakımından
Türkiye Büyük Millet Meclisine ani bil
gi vermek noktasına -ki, temenni erimi
yoruz- gelirse, onlar da yapılacaktır ve
Türk millî menfaatlları her yerde ve her
zeminde korunacaktır.
Filistin meselesi hakkında, Hükümet
defaaMe görüşünü beyan dtiti, işgal altı-rtdafldi bölgelerde insanlara yapılan zul
mü tellin etti; Türkiye Büyük Millet
Meclisi etti, bugün vesilesi gelmişti sayın
arkadaşlarınıız dütiller saygıyla karşılıyo
ruz ve biz de, bir kere daha, bunu tellin
ettiğimizi ifade ediyoruz. Senelerce, hat
ta asırlarca zulüm gördüğünü iddia eden
'bir ırkın, bir mil'lieliin, bu sefer, masum,
silahsız insanlara zulüm yapması, akıl
alır bir iş değldir ve bu zulmün bir an
evtvel son bulması yolunda dünya ka
muoyunun tepkilerine, Türkiye büyük
ölçüfde katılmaktadır. Burada da bir ke
re daha ve acı bir dille ifade eldeyim ki,
ünısan hakları konusunda bütün dünyaya
ders veren bazı memleket ve milletlerin,
ıbu hassas gelişmede de sessiz kalmaları,
tson derece üzücü ve anlamlı olmakta
dır. Bunların altını çizmemin sdbdbii de,
Ibazı çevrelenin, bu memDekeltleri, sık sık,
ıbize bazı konularda referans olarak gös
termeleri ve her ne zaman burada bir
hürriyetler konusu göriişülünse, derhal
'bazı coğrafî bölgeleri örnek göstermesi
dir. Bu ooğnafî bölgelerin marifetlerimi
zaman zaman bitmeklte fayda vardır.
ıSaygıllar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sa
yın İnan.
2. ı— \Hatay [Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, '29 teröristin Met
ris Askerî Ceza ve Tutukevinden firarı
na ilişkin gündem dışı konuşması ,ve Mil
lî Savunma \Bakam \Ercan Vuralhariın ce
vabı.
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'BAŞKAN — Metris Cezaevinden
kaçanlarla illgili olarak Sayın Murat Sökmenıoğlu gündem dışı söz istemişlerdir;
buyurun. (DYP sıralarından alkışlar)
Sayın Sökmenoğlu, süreniz 5 dakika
dır.,
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; İlli ölüme, 8'i ömür boyu
hapse mahkûm 19 aşırı tehlikeli, 29 te
röristin, Metris Askerî Ceza ve Tutuk
evinden, iki aytdır kazdıkları tüneliden
kimsenin bJaibeni olmaksızın firarıyla iliglili olarak gündem dışı söz almış bu
lunuyor ve bu vesileyle Yüce Heyetinizi
saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, cezaevi avlusun
daki kanalizasyon çukurunun demir ka
pağını' altı ay önce kesen mahkûmların,
açtıkları 60 metrelik tünelden geçerek
sırra kadem basmaları malumlarınızdır.
Bu gafleten, Cumhuriyet Hükümetinin
«ısoruımluluk bizde değil» gerekçesiyle
klaçmaya çalışması ve Yüce Meclise bil
gi dalbi verme lüzumunu hissetmemesi
karşısında endişe duymaktayız. Böylesi
ne rahatlık ve vurdumduymazlık, görül
memiştir, işitilime'miştir.
Sayın milletvekilleri, Metris'ten 29
mahkûmun kaçması olayının sorumlusu,
Hükümet değil de, kteıdir? Sizin çıkıp
da, «Genelkurmayıdır» demeniz ciddiyet
le bağdaşamaz. «Her ne kadar askerî ce
zaevi, Millî Savunma Bakanlığına bağlı
ise de, aslında, uygulama kafan olan,
Genelkurmaydır» ifadenize ilaveten, «Za
ten firar olayı da polise 12 saat gecikme'ıi bildirilmiştir» diye düşünmeniz, gaf
let değil de nedir? Sorumluluktan kaçış
yolu aramak, Cumhuriyet Hükümetine
zaaf getirir; çünkü mesuliyet Cumhuri
yet Hükülmetinindir. Bunun aksini iddia
eftmek, çarpık ve ucuz bir çıkış yoludur,
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demokratik cumhuriyet ilkelerim© alışamamanın bir tezahürüdür.
Sayın milletvekilleri, bu olayda asker
- sivil ayırımına sığınıp, Hükümeti so
rumluluk dışıma çıkarma gayretleri ko
mik ve saçmadır. 12 Eylülün, «asayiş as
kerlerden sorulur» anlayışı tamamen ge-ı
ride kalmamış olsa bile, daha dün, «Ben
istediğim generali Genelkurmay Başkan
lığına tayin etjfcilm. Bu, bir sivilleşme- inkıDalbüdır» diye övünenler, ilk aksamada,
«Mesuliyet bizim değildir» diye nasıl çaiba sarf edebiliyorlar? İşte bunu anlamak
güçtür. Çünkü, bu konudaki alakasızlı
ğın da bir nevi ikrarıdır. Türk Milleti
ıbu tutumu hayretle seyretmektedir. Biz
millî irade temsülciteri ilse, ©İlayı sadece
tbasmdian ibretle izlemekteyiz.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin en
iyi korunan hapishanesi Metriste ger
çekleştirilen büyük firarı Hükümetin sa
atler sonra duylması ise, ürkütücü oldu
ğu kadar, düşündürücüdür de. Altı ay
veya iki ay evvel başlatılan kazı, büyük
hüner isteyen, yiardım isteyen bir olay
dır. Eğer bu olaydan günlerce haberdar
olunıaımıyonsa, meseleyi ihmalin ötesinde
düşünmek gerekir kanaatindeyim.
Muhterem milletvekilleri, Metris'ten
29 kişinin 60 metrelik fair tünel kazıp,
tereyağından kıl çeker gibi, sırra kadem
'basmaları karşısında şaşırmamak imkân
sızıdır. Ancak, oraya testere sokima ola
yının içeriden birilerinin işlbirliğji olmak
sızın ya da içeriden binilerinin gözünü
yuımlmaksızın gerçekleşmesi hayallere bi
le sığmaz.
İki aydır kazılan .tünelden, kesilen de
mir parmaklıklardan kimsenin halberi olımamıasınm ürkütücü olduğunu, bir kere
daha, altını çizerek ifade ediyor ve dik
katlerimizi çekımek işitiyorum.
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Kaçanları bulmalk, onları yakalamak,
kaçış operasyonunu hiç kimsenin ruhu
nun bile duymamasından mühiim değil-'
dir. Onları tabiî ki, büyük katliamlar
yapmadan ele geçirmek mühimdir; ama,
esas mühim olan, Meltris'ten adamların
kaçmasııdır. Bu, geçimlişte emsalli olma
yan bir olaydır; boyutları değişiktir, teh
likelidir, endişe veridildir.
Sayın milletvekillileri, unutmamak ge
rekir ki, insanları haklı ve haksız neden
lerle hapse soikan devlet, onların kaçma
masını yasla çerçevesinde alacağı önlem
lerle sağlamakla yükümlüdür. Bunu ya
pamıyorsa, ülkeyi idare edemiyor demek
tir ki, müeyyidesi de bellidir.
Muhterem milletivekilleri, Hüküme
tin, TüTkiye Büyük Millet Meclisine böy
lesine önemli olaylarda bilgi vermemeisıi'nii yaidırgadığıımıızı, hür ve demlokrait
Ibiir zihniyetle bağldaşltıramıadığımrzı hu
zurlarınızda bir kere daha ifade etmek
üsltlerıim,
iBütün bu şüphe, İhmal ve ihtimalleri,
Hükümetin Yiüc© Mecliste açıklaması ge
rekirdi. Metrlıs olayının esası nedir? Ka
çış tüneli 60 metre m!i, yoksa daha az
mı veya hıiç mi ydk? Günlerce süren ka
zı neticemi çıkan toprağı taşıyan kimler
di? Başkaları taralfınıdan da yardımda
Ibulunuildu mu? Kamyonlar dolusu top
rak, idama nasıl ıtaşınldı? Bu toprağı kıim
ıtaşıdı? Taşınmayan toprak, nasıl oluyor
da kanalizasyonu tıkamadı, kapatmadı?
'Böylesine önemli bir tultukevinlde niçin
kapalı devre televizyon yoktur? Hani
çağ aJtlaırmşjtık?.. îşte büjtün bu sorular
muallaktayken, Hükümet, Meclisi devre
dışı bırakma alışkanlığını sürdürmekte
dir.
Sayın miletvekiieırıi, olayın sorumlusu
olan Cumhuriyet Hükümeti MİT rapo
ru öyküsündeki gibi, başka sorumlu ara-
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ma sevdasına düşünce, teröristler i'sltedikleri ortamı bulmuş oldular. Terörilstler, bu sefer de doğuda köy basıp yine
kaltliıam!a girişmişlerdir; 9 maJsuım vatandaşıımızın ölümüne selbep olmuşlardır.
Kaçan mahkûmlarla, aylardır ülkede ey
lem yapan, köy basan teröristlerin ide
alleri aynidir. Olayın akabinde, doku
değişikliğinden bahsedenler yine sahne
ye çıklmışlar, özelleştirme hevesi içinde
kiler yeni senaryo yazma çaıbası içine
girmişlerd'ir. Birltıakım yerleri hedef ha
lline getirme çabaları ile, bugün ülke, se«
İkiz sene evveline gelmiştir.
Sayın miietyeklilleri, 1983-1987 arasınldia 467 güvenlik mensubu hayatını
yitirmiştir k)i, 1980 öncesinde bu rakam
270 ollmasma rağmen, süz çıikıp «12 Ey
lül öncesi gelir ha» diyerek milleti sin
dirme Çabalarına devtam etmektesiniz.
Bunları yapanlara sekiz senedir ne ya
pıldı ki?.. Adalet ve insaf ölçülenine taIbi tutulimadan suçlanan ve bilahara ser
best bırakılan binlerce zanlı şaibe altın
da kalmış; teşhis hatası, bugün bizi, baş
lanılan noktaya getirmiştir.
Sayın mllletviekillieri, anarşi ve terö
rün bastırılması için, başkalarının gös
terdiği çabalara sahip çıkma düşü, ülke
yi kötü idare etmenin nelticesiyle, artık,
inandırıcılığını yitirmiştir. Ülkemizde si
zin propagandlalannrzın inandırıcılığı kal
mamıştır artık. Olaylar sistemiHi olarak
değişik boyutlarda kamuoyuna intikal
ettirilmek istense de, artık, üstü örtülme
yecek boyutlardadır. Yapılanın, yapanın
'kâr kaldığı bir ülke haline getirdiiniz Tür
kiye'yi- Gerçeklerden kaçış ve hayallere
sığınma imkânı veren teselli dozları ile,
uncak kendi kendinizi avutabilir haldesıidiz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
geliniz uyanınız, geliniz pembe Türkiye
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aldatmacalarından vazgeçiniz, gerçek
Türkiye'de gerçeklerin içlinde ,ülke yan
gın yerine dönmeden, gücünü millî ira
deden almış Yüce Meclise sorunları çö
zelim diyor, Yüce Heyetinizi saygıyla
selamlıyorum. (DYP, SHP sıralarından
alkışlar)
BAŞKİAN — Teşekkür ederim efen
dim.
Millî Savunma Bakanı, konuşmaya
cevap vermek istemektedir.
Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar)
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Ankara) — Sayın
Başlkan, değerli milletvekilleri; Metris
Cezaevindeki firar olayı konusunda dile
getirdiği hususlardan dolayı, Sayın Mu
rat Sökmenioğlu'na teşekkür ediiiyoruz;
ancak ^bu vesileyle şu hususların da Yü
ce Meclisin dikkatSine sunulmasında ya
rar görmekteyiz :
Hükümetimiz, yüklendiği sorumluluk
ların tamanıen idraki içinde, bu konuda
da olabilecek her İhtimali değerlendire
rek, sMl ve askerî makamların ve. ku
ruluşların müştereken çalışmaları esasına
dayalı olarak, araştırma ve sorgulamala
rın kesintisiz sürdürülmesini koordone
<etime?k)t€jddr. Gelişmelerden, bizzat Sayın
Başbakana, arafımdan ve İçişleri Baka
nı tarafından sürekli bilgi sunullmaklfcadır.
jBu araştırmaların belirli bir ölçüde
sonuçları alınır alınmaz, tabiatıyla Yüce
Meclise gereklÜ bilgiler tarafımızdan su
nulacaktır. Nitekim, firarilerden birinin
yakalanması üzerine, Hükümet yetkilile
ri gerekli açıklamaları yapmışlardır. Bu
münasebetle, askerî cezaevleri ve bu olıay
hakkında bazı teknik bilgileri arz etmeyi
de görev addediyorum.
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Askeri ceza ve tutukevleri statüsünü
şöyle belkleyeibiliyoruz : Askerî ceza ve
tutukevleri teşöcitotıntia askerî mahkeme
'bulunan kıta veya askerî kuruım amirle
ri emrinldte kurulmaktadır; kuruluş, teş
kilat ve kadroları, Genelkurmay Başkandığınca tespit ve tayin edlilimeklte'dir. Bü
yüklük ve kapasitelerine göre, özel, bi
rinci, ikinci ve üçüncü sınıf olmak üzere
sınırlanıdırıimaktaidır.
Asker kişiler için kurulmuş ceza ve
tultükevi sayısı 261dır. Sıkıyönetim komu
tanlıkları kuruluşunda hizmet veren sı
kıyönetim askerî ceza ve tutukevi sayısı
lise 5'lfcir. Bunlaridan, Diyarbakır Sıkıyö
netim Komutanlığınca kullanılanı, Ada
let Bakanlığınca yaptırıllmış (E) tipi ce
zaevidir.
Metris Askerî Cezaevi ise şu şekilde
'b'elirientmefctedir : Bu cezaevi 1981 yılınIda hizmete açıllmıştır. Adalet Bakanlığı
(JE) tipi cezaevleri sitaridaridınlda inşa eldilmişltlir. 1 000 kişi kapasitelidir. İstanbul
Sıkıyönetim Kdmütianliğı Alskerî Mah
kemesi tutukluları bıarındırılmakıtiadır ve
Itütuiklu sayısı olaytiarihlinide326 idi. Ce
zaevi, yer itibariyle Üçüncü Kolordu
Kıamutanhğına bağlı 66 ncı Mekanize
Tümen Komutanlığı 'sorumluluk bölgesi
içerisindedir. Aldlî bakımdan, Üçüncü
Kblioridu Komutanlığı Askerî Mahkeme
sine bağlıdır. Nitekim, adlî soruştormıa,
Ibu nddenle, bu komutanlık askerî sav
cılığında yürütülimiektiedıir.
Görevli personel mevcudu; 12 mu
vazzaf, 7 yedeksubay, 16 astsubay, 216
'eribaş ve erdir.
Sayın millettivekîlleri, kaçış olayını' şu
şekikle sunmak istiyorum :
24-25 Mart 1988 günü gerçekleştirilen
kaçma eylemi, son bloktaki havalandır
ma alanırida bulunan kanalizasyon loıgarına inilmek ve buradan bina ile dış iha-
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İta duvarını da aşan yaklaşık 45 metrelik
Ibir tünel açılmak suretiyle yapılmıştır.
24 Mart 1988 günü koğuşlarına ka
patılan tutuklular, E 15, 16 ve 23 nolu
koğuşların tuvalet penceresi demir par
maklıklarından ikişer demiri kesmek ve
hazırladıkları urganDarla havalandırma
ya, oraldan da logar ve tünele girmek
suretiyle kaçmışlarıdır.
29 tutuklunun 19'u TİKKO, 5'ıi DevVol, 31i Türkiye Devrimci; Kbmünii&t
PantÜli Partizan, l'i Dev-Söl fraksiyonu
mernsulbıidurlar. .Bunlardan Dev-Yol*frak
siyonunla bağlı Şalbian Özibek 27 Mart
1988 günü yakalanmıştır. (DYP sırala
rımdan <^BaJbası töslıilm etimtiş» sesleri)
Kaçış, sabah yoklamasında öğrenil
miş, askerî ve sivil güvenlik güçleri ha
rekete geçirilmiştir.
Tünelden çıkarılan toprağın büyük
Ibir böUümünün akınitıya yedirilidiği, di
ğerlerimin ikinci lagara ve üslt kat koğu
şundan açılan bir delikle binanın çatl
ısına gizlendiği, yapılan incelemelerde or
taya çıkiarılimışjtır.
ISayın milletvekilleri, bu olay üzerine
alınan önlemleri de kısaca sunmak isti
yorum.
Adlî ve idarî soruşturma başlatılmış
ve aralıksız olarak sürdürülmektedıir. Gü
venlik kuvvetleri teyakkuz ve alarm du
rumuna geçirilmiştir ve aramalar sürdü
rülmektedir.
Askerî Cezaevi Müdürü, iş Emniyet
'Birliği koğuş ve bölge sorumluları gö
revden uzaklaştırılmış, cezaevinde olay
sırasında bulunan tüm görevlilerin ikinci
bir emre kadar cezaevini terk etmeleri ön
lenmiştir,
Adlî soruşturma, Üçüncü Kolordu
Komutanlığı Askerî Savcılığınca her tür
lü ihtimal göz önünde tutulmak ve değer
lendirilmek suretiyle sürdürülmektedir.
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Başka bir görev nedeniyle İstanbul'da
bulunan ve bu işlemlerin Hizmet Daire
Başkanı olan hâkim tuğgeneral - Askerî
Adalet İşleri Başkanıdır - olayı öğrenir
öğrenmez Metris Askerî Cezaevine git
miş, sürdürülen incelemelere katılmıştır.
26 Mart 1988 günü istanbul'da, olay
hakkında gerekli bilgiler tarafımdan alın
mış, yetkililerle toplantılar yapılmış, 27
Mart 1988 günü de Metris Askerî Ceza
evine gidilmiş, gerekli bilgiler alınmış,
direktifler verilmiştir.
28 Mart 1988 tarihi itibariyle, kuru
luşunda sıkıyönetim askerî ceza ve tu
tukevi bulunan komutanlıklara, alınması
gereken iç ve dış güvenlik önlemlerini
her yönüyle içeren, ayrıntılı ve kapsamlı
bir direktif gönderilmiştir.
Sayın milletvekilleri, sıkıyönetim as
kerî cezaevlerinin devri konusunda birta
kım çalışmalar yapıldığını bilgilerinize
sunmuş idille. Sıkıyönetim tutuklularının
sivil cezaevlerine nakli ilke olarak benim
senmiştir. Bu cümleden olarak, Diyarba
kır sıkıyönetim cezaevinin devrine ilişkin
kanun kuvvetinde kararname çıkmış ve
yürürlüğe girmiştir. Adalet Bakanlığı
personelinin intibakı için, birlikte hizmet
yürütümüne başlanmıştır. Mevcut malze
melerin devri hazırlıkları tamamlanmış
ve devir sonuçlandırılmak üzeredir.
Metris Askerî Cezaevinin Adalet Ba
kanlığına belli bir süre için devri hazır
lıkları bu olaydan önce başlatılmış idi.
Diğer cezaevlerinde bulunan tutukluların
Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerine
yerleştirilmeleri ise, Adalet Biakanlığı ile
sürekli planlama içinde yürütülmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemin
de bulunan yasa tasarısı kanunlaştığında,
bu konunun da gereği yapılacaktır.
Bu vesileyle, yüce Meclise saygılar su
nuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Bakan.
3. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars'ın sosyoekonomik sorunlarıy
la, güvenlik kuvvetlerinin davranışlarına
ilişkin gündem dışı konuşması.
BAŞKAN — Ülkemizin içinde bulun
duğu yol, su ve hayvancılık konusunda,
Sayın Mahmut Almak gündem dışı söz
istemişlerdir.
Buyurun Sayın Alınak;
Süreniz 5 dakikadır.
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Kars
halkından gelen yoğun istekler karşısın
da, Sayın Başkanımızın da siözünü ettiği,
birtakım sorunları Sayın Genel Kurulun
huzurunda dile getirmek zorunda kaldım.
Bu kısacık süre içerisinde değerli zaman
larınızı alacağından dolayı, öncelikle he
pinizin affına sığınıyorum.
Sayın milletvekilleri, ANAP'ın köhnemiş ve çağdışı ekonomik politikası, bü
tün ülke halkını olduğu gibi, Kars hal
kını da büyük bir sıkıntı içine sokmuş
tur. Kars, sefalet ve çaresizlik içerisinde
kıvranmaktadır. Kars halkı, sağ iktidar
ların seçimden seçime kendisini hatırla
dığından yakınmaktadır. Her ne kadlar
Karslıların nüfus cüzdanlarında «Türki
ye Cumhuriyeti vatandaşı» yazılı ise de,
bugüne kadar Karslılar hiçbir zaman
normal vatandaş muamelesi görmemişler
dir.
Kars'ın 8C0'e yakın köyü var. Bu köy
lerin çoğunluğuna, ancak öküz arabası
ile gidebilirsiniz. Kars'ın bir köyünde
oturuyorsanız ve bir hastanız varsa, hele
hele kış günü ise, hastanız, hastalığı ve
kaderi ile başbaşa kalacaktır; yapacağı
nız hiçbir şey yoktur. Çünkü, yol yok
tur, köyünüzde mahkûm olmak zorunda
kalırsınız, örneğin, Çıldır İlçesi ile 22 kö-
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yünün 'bağlantısını kuran tarihî köprü ay
larca önoe yıkıldı ve bu 22 köy, halen
muhasarada. Konu, ilgili bakanın bizzat
kendisine iletilmiş olmasına rağmen, bu
güne kadar hiçbir olumlu sonuç alına
mamıştır. Kars'ın köylerinin yarısından
fazlası bu durumdadır.
İçme suyu zaten büyük bir problem.
Çoğu köylerde kilometrelerce uzaktan
merkeplerle veya kadınların sırtıyla taşı
nan sular içilir. Kışın, Kars'ın çoğu köy
lerinde kar suları eritilerek içme suyu
ihtiyacı giderilir. Hele hele kış aylarında,
Karslılar, kendi ölülerini yıkayabilecek
leri suyu bile bulmakta zorluk çekmek
tedirler.
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ta. Yani, Karslı vatandaş, bir taraftan
parasını verirken, öte taraftan, dla ANAP'
in yerel yöneticilerinin peşinden koştur
makta ve yalvarmaktadır.
Kars, Erzurum'un bir ilçesi görünü
münde. Elbette ki biz, Erzurum'un geliş
miş olmasını yadırgamıyoruz, ve buna
seviniyoruz; ama, Kars'ta hava kirliliği
söz konusu olmasına rağmen, Karalılara
kok kömürü reva görülmez. Bütün böl
ge müdürlükleri Erzurum'da, Karslı, en
basit bir işini çözümleyebilmlek için, o
kısıtlı bütçesine rağmen, Erzurum'a ta
şınıp durmakta.
BAŞKAN — Sayın Almak, süreniz
dolmuştur, lütfen toparlayınız.
MAHMUT
ALTINAK ^Devamla)
işsizlik Kars1ta zaten bir facia. «Kars'
— Oldu Başkanım.
ta işsizlik yoktur» diyen birileri varsa,
1987'nin yatırım listesine baiktıma
bundan iki yıl önce, bir hafta içerisinde,
1987'de,
Kars'a 6 kalemlik bir yatırım
Sovyetler Birliğine gitmek üzere iş ve İş
yapılmış;
5'i karakol; fabrika yok, işye
çi Bulma Kurumuna yapılan başvuruları
ri yok... 10 uncu aydan beri ete zam
incelesinler. Kışın o dondurucu soğukla
rında Karslılar günlerce kuyruklarda bek- . yapılmamış; ama 5 300 lira olan yemin
fiyatı 11 bin liraya çıkmış.
leştiler; günlerce, sabahın saat 02.00'slinOt ve saman fiyatlarındaki artışlar
de kuyruğa giren Karslılar, battaniyeleri
ne sarılarak, İş ve İşçi Bulma Kurumun- . hayvancılık sektörünü öldürmüş. Çiftçi
kredi alamıyor, toprakları kıraç ve kı
da sıra almaya çalıştılar ve bir haftalık
raç olduğu için de, çiftçiler, pazar için
süre içerisinde, onbinlerce işsiz Karslı,
mal üre'tmek üzere herhangi bir çalışma
Sovyetler Birliğine gitmek üzere kayıtla
içerisine girememektedirler; çünkü, üret
rını yaptırdı.
tikleri mallar kendilerini büyük zarara
Karslılar in çoğu, bu işsizlik sorunu
sokmakta ve böyJsece içinden çıkamaya
yüzünden, köyünü, kentini terk etmekte,
cakları sıkıntılara girmektedirler.
îzmirlere, IsJtanbullıara ve öteki büyük
Pancar 22 liraya alınırkien, şeker 600
kentlere göç etmektedirler. İşsizlik had
lira. Bu nedenle, Akyaka,, Arpaçay ve
safhadadır.
İğdır bölgelerinde vatandaşların en az
Memur alımları söz konusu olduğunda,
yüzde 80'i, pancar emekten vazgeçmiştir;
Kars'ta bir devlet dairesine 20 kişi alıçünkü, zarar etmektedir.
nacaksa, binlerce kişi başvuruda bulunur
Sağlık sorunu zaten bir afet. Kars'ın
ve başvuruda bulunan bu binlerce kişi,
ilçelerinin
hiçbirinde hastane yok. Evet,
ANAP'ın yerel yöneticilerinin peşine ta
kayıtlarında «hastane» diye geçer; ama
kılır. Kars'ta, bir memuriyet sınavını ka
hiçbir ilçesinin hastanesinde
ameliyat
zanmanın bedeli 300 bin liradır. 300 bin
olamazsınız. Kars DeVlet Hastanesinde
lirayı vermeyen, sınav kazanamaz Kars'
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hiçbir ciddî amieliyat yaptıramazsınız ve
bu sefer taşınırsınız Erzurum'a, Anka
ra'ya, istanbul'a; sıra almak için aylarca
beklemek zorunda kalırsınız.
Değerli milletvekilleri, 474 sayılı Ya
sa, Kars halkının belini bükmüştür. Top
raksız ve az topraklı köylü perişandır;
ama Hazineye ait binlerce
hektarlık
arazi bomboş durmaktadır. Sayın Baş
bakan, köylere telefon götürmekle övün
mektedir. Ben kendilerinden rica ediyo
rum, buyursunlar. Başbakan olduklarını
söylemesinler, buradan Kars'ın herhangi
bir köyü ile telefon bağlantısı kurmaya
çalışsınlar... Günlerce beklemek zorun
da kalacaklar ve belki de hiç görüşemeyecekler.1
Esnafa, çiftçiye kredi verilmemekte,
bankalar kapılarını âdeta kapamış bulun
maktadırlar. Kredi alamayan esnaf, çift
çi, köylü, iflasın eşiğine gelmiştir.
Sanayi tesisi yok Kars'ta. Sarıkamış
Ayakkabı Fabrikası 300 işçi çalıştırıyor:
300 bin seçmeni olan Kars'ta 300 işçi...
BAŞKAN — Sayın Almak, sürenizi
tecavüz etmeyin, lütfen bitirin efendim.
MAHMUT ALINAK (Devamla) —
'Bitiriyorum efendim, 'bitiriyorum.
îplik ve süt fabrikaları, ANAP İkti
darının yap - satçı politikası yüzünden
kendi yandaşlarına satıldı. Bütün sorun,
bu fabrikaları satın alan şahısların dev
let bankalarından milyarları almaları idi
ve nitekim milyarları aldılar; fabrikalar
bugün çalışmalarını büyük ölçüde durdur
muş durumda.
Köy Hizmetleri ti Müdürlüğü, geçi
ci olarak çalıştırdığı işçileri işe almamak
tadır.
Şeker fabrikası yıllardır gündemde;
ama bir türlü yapılamamaktadır. Fab
rika yerine, Kars'ta, bol bol cezaevi ya
pılıyor. Girersiniz bir ilçeyle, çok lüks
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bir bina görürsünüz, sevinirsiniz, fabri
kadır veya bir işletmedir diye; ama araş
tırdığınızda hayal kırıklığına uğrarsınız;
çünkü, orası bir cezaevidir. Şu anda
Kars'ın Digor'la olan hududunun bitişi
ği noktada, 10 milyar liraya cezaevi ya
pılıyor. Düşünüyorum da, hadi 1 mil
yar lirayı harcayın cezaevine; bu 10 mil
yar lira ne idi?... 9 milyar liraya kaç
fabrika yapılırdı, kaç işletme açılırdı?...
Sayın milletvekilleri, Kars halkı, 12
Eylülden, bütün ülke insanları gibi, ağır
ve katmerli bir şekilde nasibini aldı.
Karslılar toplu olarak
gözetim altına
alındı, toplu işkenceler yapıldı, en hay
siyetsizce işjkenceller yapıldı; ama bunun
yanında, Karslı polislerin büyük bir ço
ğunluğu, Kars Halkının sayesinde maaş
almalarına rağmen, Kars halkına analı
avratlı sinkaf küfürlerini
kullanmayı
âdeta alışkanlık haline getirdiler ve bu
alışkanlık hâlâ da devam etmektedir.
Değerli miUetvekilleri, değerli zama
nınızı aldım, beni bağışlayın. Sonuç ola
rak: Kars'ın, işçisi, köylüsü, esnafı, me
muru ve emeklisi perişandır. Bugüne
kadar, Kars ve Karslılar, sağ iktidarla
ra oy vermediklerinden dolayı, illerine
yatırım yapılmadığını düşünüyorlardı;
son seçimlerde sonuç olarak ANAP'a
dört milletvekilliği kazandırdı Karslılar;
ama, görünen odur ki, ANAP, nasıl
bütün ülkede yalnız mutlu bir azınlığa
hizmet göreviyle yüklüyse ve Kars hal
kını nasıl unutmuş ise, bu uygulama
bundan sonra da devam edecektir. Kars
halikı, inanın ki, bütün ülke halikı gibi,
^Sandığa ANAP için oy atacağıma keş
ke ellerim kısılsaydı» diye düşünmekte
dir.
Hepinizi saygıyla selamlarım. (SHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Almak.
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4. — Mardin Milletvekili Nurettin
Yılmaz'ın, bir vatandaşın şüpheli ölü
müne ilişkin gündem dışı konuşması.
BAŞKAN — Mehmet Emin Coşkan'ın Mardin'de şüpheli ölümü konu
sunda, Sayın Nurettin Yılmaz gündem
dışı söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Yılmaz.
Sayın Yılmaz, süreniz 5 dakikadır.
NURETTİN YILMAZ (Mardin) —
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
28 Mart 1988 tarihli Milliyet Gazetesin
de bir manşet haber: «Şüpheli Ölüm»
Gazetenin iç sayfasında da, «İntihar mı,
İşkence mi?»
Birkaç gün evvel, Mardin'in Derik
İlçesinde güvenlik güçlerince yapılan bir
aramada, Mehmet Emin Coşkan ismin
deki bir çoban, şüphe üzerine yakalanmış
ve iki gün sonra ölü olarak ailesine tes
lim edilmiştir.
Olayı gazeteden haber alınca Mardin
Valisi ile telefonla tiemasa geçtim. Ken
dileri, «Cumhuriyet Savcılığının nezare
tinde dört uzman hekim aracılığı ile
otopsi yaptırdığını ve bu şüpheli sanık
Mehmet Emin Coşkan ismindeki çoban
yakalandığında üzerinde bir parkanın
bulunduğunu ve parkanın içerisindeki
ipler vasıtasıyla kendisini astığının dok
tor raporu ile saptandığını» bildirdiler,
Tabiî, bir kere, bu haber Türkiye ve
dünya kamuoyuna yansımıştır. Bu ciddî
haberin sadece benim tarafımdan bu se
kilide bilinmesi, elbette ki, halkımızı hiç
bir zaman tatmin edemezdi; çünkü, ga
zetenin haberine göre, oradaki bölge
halkı, bu olaydan dolayı büyük bir kay
gı ve heyecan içerisine girmişler ve bu
olayı, telgrafla, bizlere şikâyet şeklinde
bMdkmişlerdir. Bu nedenle, insan hakla
rına ve demokrasiye olan duyarlılığım ve
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inancım nedeniyle, zihinlerdeki tüm kay
gı, kuşku ve tereddütlerin izalesi ve ola
yın gerçek anlamıyla açıklığa kavuşturuknasınım sağlanması bakımından Yüce
Meclisin huzuruna gelmek gereğini duy
dum.
Bir iktidar partisi milletvekili olarak
bu ıtür çok ciddî toplumsal bir olayda
kendi partisinin balkanını veya hüküme
tini Yüce Meclis huzurunda bir nevi
muaheze etmek, çok partili döneme geç
tiğimiz 1946'dan bu yana particilik gele
neğine aykırı ise de, gerek Sayın Baş
bakanın, gerek Sayın İçişleri Balkanının,
gerjek sayın Hükümet üyelerinin ve bil
hassa, onbeş yirmi gün evvel İşkenceye
Karşı Avrupa Sözleşmesini oybirliğiyle
bu Meclisten çıkartan Yüce Meclisin,
insan hakları yönündeki
duyarlılığını
bildiğim için, bir Mardin Milletvekili
olarak bu durumu Yüce Meclise getir
mekte partisel yönden herhangi bir sa
kınca görmedim., Çünkü, sayın Parlamen
tonun, Sayın Başbakanın, Sayın İçişleri
Balkanı ve Hükümet üyelerinin bu konu
daki duyarlılığını, iyi niyetlerini ve sa
mimiyetlerini biliyor ve buna yürekten
inanıyorum.
Bu bakımdan, şüyuu vukuundan çok
daha beter iz bırakabilecek bu tür olay
larda, eğer olay örtbas edilirse, kamu
oyuna gerekli açıklama yapılmaz ise ve
olay üzerine ciddiyetle ıgidilmez ise*, her
şeyden önce, o hükümet yara alır. Bu
bakımdan, şüyuu vukuundan çok daha
fazla iz bırakabilecek türdeki bu olay
üzerine Sayın İçişleri Balkanının ciddi
yetle eğileceğine, gerekli araştırmayı ve
kovuşturmayı yapacağına, bu konuda
halkımızı ferahlatacak bir
açıklamayı
yapacağına inanıyorum ve demin de
söylediğim gibi, onbeş yirmi gün evvel
insan hakları konusunda oybirliği ile
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karar veren Yüce Parlamentonun Saygı
değer Hükümetinin bu konudaki hassa
siyetine olan inancımı bir daha tekrar
ediyor, Yüce Meclisi saygı ile selam
lıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşiekkür ederim Sayın
Yılmaz.
5. — İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin, Mardin Milletvekili Nurettin
Yılmaz'ın, gündem dışı konuşması ile,
Kars Milletvekili Mahmut
Alınak'ın
gündem dışı konuşmasının kendi bakan
lığı ile ilgili kısmına cevabı.
BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın
Kalemli, Sayın Yılmaz'ın gündem dışı
konuşmama cevap vermek üzere söz is
temişlerdir.
Buyurun Sayın Bakan.
İÇİŞLERİ BAKANI
MUSTAFA
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan,
Yüce Metlisin değerli üyeleri; biraz ön
ce, Mardin İlinde cereyan eden olayla
ilgili olarak gündem dışı bir konuşma
yapan Sayın Yılmaz'ın, bu konuşmasına
cevap vermek ve Yüce Meclise bilgi
sunmak için huzurlarınızdayım.
Mehmet Emin Coşkan, Musa ve
Hanife oğlu, 1958 doğumlu; Şanlıurfa
tli Viranşehir İlçesi, Kınaktepe Köyü
nüfusuna kayıtlıdır.
Mardin İli Deri İlçesi Alanlı Kö
yünde ikâmet etmekte olan ve PKK
adılı terör grubu içinde irtibat elemanı
olduğu, teröristlere ait dokümanların de
ğerlendirilmesinde faaliyetleri öğrenilen
bu kişi, 21 Mart 1988 günü yapılan ope
rasyonda yakalanan 15 kişi arasında yer
almıştır^
Bu PKK terörist grubuna mensup 15
kişinin sorgulanmaları yapılmış,
ismi
geçen Mehmet Emin Coşkan, PKK'ya
ait dokümanlarda adı geçtiğinden, faali
yetlerini ibelirlendiren belgelere dayana— 451
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rak ifadesine başvurulduğunda, samimi
itiraflarda bulunarak; halen PKK'nıû
üst düzey sorumlularından biri tarafın
dan bölgede örgüt hakkında övücü pro
paganda ve ajitasyon sonucu örgüte ka
zandırıldığını ve örgüte sempati duyma
ya başladığını, nihayet 1985 yılının yaz
aylarında bu kişi tarafından örgütün köy
komitesi sorumluluğuna getirildiğini v|e
bilahara, bölgede eylemlerde
bulunan
PKK'ya mensup teröristlerin buluşma
larını temin maksadıyla kendisine paro
la verildiğini itiraf etmiştir.
Bu kişinin 23.3.1988 günü sabahı
saat 08.00 sıralarında, diğer sanıklarla
birlikte kahvaltısının yapılması görev
liler tarafından sağlanmış, kahvaltıdan
sonra da, nezarethanede üşüdüğünü be
lirtmesi üzerine, kendisine ait parkayı is
temiş ve bilahara, görevlilerin kontrolle
ri sırasında da, parkanın bel kısmında
bulunan müflon arasındaki iple nezaret
hane kapısının üst kısmında bulunan,
tahminen iki metre yükseklikteki hava
landırma mazgalının demirine, kendini
asmak suretiyle intihar ettiği görülmüş
tür.;
AHMET TÜRK (Mardin) — Müm
kün değil Sayın Bakan, mümkün değil...
BAŞKAN — Bir dakika efendim...
Lütfen... Lütfen...
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA
KALEMLİ (Devamla) — Olay, anın
da, yetkililere ve cumhuriyet savcılığına
intikal ettirilmiş; olaya bizzat el konul
muş; gerekli tutanaklar tutulmak suretiy
le, maktul, Mardin Devlet Hastanesi
morguna kaldırılmış; cumhuriyet savcı
sının direktifleri ve emirleri doğrultu
sunda, 4 kişilik bir hjeyet
tarafından
otopsi yapılmış, şahsın ölümünün bazı
çevrelerce maksatlı propagandaya alet
olacağı düşünülıelrek,
otopsi sırasında
darp ve cebir işaretlerinin tespiti isten-
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miş, sorgu sırasında işkence görmediği
ne dair sağlık kontrolleri, cumhuriyet
savcısı ve adlî tıp yetkililerince yapıla
rak, «asılmadan mütevellit ölümün mey
dana geldiği, ölüm öncesi işaretlere rast
lanılmadığı» tespit edilmiştir.
Muhterem milletvekilleri,
tahkikat
cumhuriyet savcılığınca haljen devam et
tirilmektedir. Tahkikatın bitimini müte
akip hem kamuoyuna, hem de Yüce
Meclise" ıhilgi arz edilecektir,
Ayrıca, biraz önce konuşan Sayın
Kars Milletvelkilinin, polisle ilgili ifade
lerinde - benim anladığım şelkilde ifade
etmeye gayret edeyim - sanıyorum,
«Devletin polisi vatandaşlara kötü dav
ranmaktadır» şeklinde, yahut buna yakın
hir cümleleri geçti.
Ben bu kürsüden açıkça söylüyo
rum: Eğer, Kars tünde görev yapan d;eğerli polis arkadaşlarımın böyle bir hat
tı hareketleri varsa, bunun, müspet evraklarıyla delilleri bize sunulursa, görev
liler hakkında da gerekli tahkikatı yap
maktan çekinmem; ama böyle bir şey
yoksa, bu kürsüden devletin polisini de,
boş yere suçlamayalım, tavsiyesini bir
kere daha yapıyor. Yüce Meclise say
gılar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
MAHMUT ALINAK (Kare) — Bu
nun delili nedir, onu da açıklayın...
BAŞKAN — Gündemin, «Sunuşlar»
'bölümüne geçiyoruz.
B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER
1. — Federal Almanya'ya gidecek olan
Kültür ve Turizm Bakanı Mustafa Tınaz
Titiz'in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı
İsmail Safa Giray'ın vekillik etmesinin
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/489)
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BAŞKAN — Currihuıibaşkanlığının iki
tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize su
nacağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Avrupa Türk Gazetecileri Cemiyeti
«1987 Yıh Gazetecilik Başarı Ödülleri»
törenine katılmak üzere, 2 Nisan 1988 ta
rihinde Federal Almanya'ya gidecek olan
Kültür ve Turizm Bakanı M. Tınaz Ti
tiz'in dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm
Bakanlığına, Bayındırlık ve tskân Bakanı
I. Safa Giray'ın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş
olduğunu bilgilerinize sunarım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş(tur.
2. — Hindistan'a gidecek olan Ba
yındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi
ray'ın dönüşüne kadar Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı
Mustafa Tınaz Titiz'in vekillik etmesinin
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/490)
Türkiye Büyük MMet Meclisi
Başkanlığına
Birleşmiş Milletler iskân (HABİTAT)
Komisyonunun 11 inci dönem toplantı
sına katılmak üzere, 5 Nisan 1988 tari
hinde Hindistan'a gidecek olan Bayındır
lık ve tskân Bakanı t. Safa Giray'ın dö
nüşüne kadar; Bayındırlık ve tskân Ba
kanlığına, 'Kültür ve Turizm Bakanı M.
Tınaz Titiz'in vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş
olduğunu bilgilerinize sunarım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur.
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3. — Başbakan Turgut Özal'ın, Irak'a
yapacağı resmî ziyarete, ekli listede ad
ları yazılı parlamenterlerin katılmalarının
uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık
tezkeresi ve eki liste (3/491)
'BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasa
nın 8'2 nci maddesine göre verilmiş bir
tezkeresi vardır; okutup, onayınıza su
nacağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Vaki davet üzerine, 1 - 3 Nisan 1988
tarihlerinde Ibir heyetle birlikte Irak'a
yapacağım resmî ziyarete, •ekli listede ad
ları yazılı parlamenterlerimizin de katıl
maları uygun görülmüştür.
Anayasamızın 82 nci maddesine göre
gereğini arz ederim.
Turgut özal
Başbakan
LİSTE 3
Mehmet Keçeciler
(Konya 'Milletvekili)
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A. Sedat Doğan
(Adana Milletvekili)
Mustafa Bozkurt
(Aydın Milletvekili)
Alı Çiftçi
(Çankırı Milletvekili)
Şener İşleten
(Edirne Milletvekili)
Hasan Föhmi Güneş
(İstanbul Milletvekili)
Metin Emiroğlu
(Malatya Milletvekili)
Süleyman Çelebi
(Mardin Milletvekili)
Mümtaz özkök
(Sakarya Milletvekili)
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler» bölümüne geçiyoruz.

M. Necat Eldem
(İstanbul Milletvekili)

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER
1. — Sivas Milletvekili Mükerrem
Taşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanunun, 2820 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun ve 2972
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve
[Anayasa ve İçişleri komisyonları raporları
(2/31) (S. Sayısı: 28) (1)
(1) 28 S: Sayılı Basmayazı tutanağa
eklidir.
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BAıŞKAN — 1 inci sıradaki Sivas Mil
letvekili Mükerrem Taşçıoğlu ve 3 Ar
kadaşının, 298 Sayılı Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun, 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun ve 2972 Sayılı Mahallî
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine baş
lıyoruz.
Hükümet ve Komisyon yerlerini al
mıştır.
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Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım : Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun
okunması kabul edilmemiştir.
Kanun Teklifi hakkında; SHP Gru
bu adına, Sayın özer Gürbüz, Doğru Yol
'Partisi Grubu adına, Sayın Yaşar Top
çu; şahısları adına, Sayın İbrahim Tez,
Sayın Mustafa Yılmaz ve Sayın Kâzım
Özev söz istemiışlerdir.
Buyurun Sayın Gürbüz. (SHP sırala
rından alkışlar)
İSHP GRUBU ADINA ÖZER GÜR
BÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; bugün, çok değişik bir kanun
teklifini görüşmekteyiz. Kanun teklifi,
Anayasaya açıkça aykırı bir biçimde hu
zurlarınıza gelmektedir ve dana da dikkat
çekici yanı, Sayın Başbakan da bu ka
nun teklifinin Anayasaya aykırı olduğu
nu geçenki beyanlarında belirtmişler; «An
cak, bir defa aykırıdır» demişlerdir. Bu
gün, böylesine bir teklifi görüşmek üze
reyiz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
teklif, Anayasa Komisyonuna iki teklif
halinde gelmiştir. İlk önce gelen teklif
sonradan geri çekilmiş ve şimdi elimiz
deki, (görüşmekte olduğumuz teklif ko
misyona gelmiştir.
ı
Birinci teklif daha samimî idi, daha
açıktı; hiç olmazsa, açıkça, «Anayasaya
aykırıyım» diye bir yorumu ortaya ko
yuyordu. İkinci teklifte bu yorum çekil
miş, Anayasaya aykırı olan bütün madde
ler korunarak, teklif bir poşet içerisinde
sunulmuştur. Herha9.de düşünülmüştür ki,
bu gerekçe çekilirse, Anayasaya aykırılık,
sayın millefvekillerinin gözünden kaçar,
Anayasa Mahkemesinin gözünden kaçar...
Oysa, o kadar açık bir Anayasaya aykırı
lık ki, hiç kimsenin gözünden kaçacak
hali yok.
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Geri çekilen birinci teklifteki çıkartı
lan genel gerekçedeki, teklifin Anayasaya
aykırılığını açıkça belirten bölümü, zabıt
lara geçmesi için, okuyorum:
«Anayasanın 127 nci maddesinde ifa
desini bulan beş yılda bir seçim yapıla
cağı hükmünü, beşinci yılın sonunda veya
bitiminden sonra yorumlayarak, seçimle
rin altı yılda bir yapılması fiilî sonucu
na gitmenin hukuken Anayasa metninin
lafzına ve ruhuna uygun olmayacağı mü
talaa edilmiştir. Beş yılda bir ifadesinden,
beşinci yılın içerisinde mahallî seçimleri
yapmak anlamının çıkacağı hem dilbilgisi
ye hem de hukuk kuralları bakımından
uygun görülmektedir.» Sonradan, genel
gerekçedeki bu bölüm çıkartılarak, aynı
metin tekrar verilmiştir.
Sayın milletvekilleri, bu teklif Ana
yasaya neden aykırı, kısaca belirtmek is
tiyorum. 1961 Anayasası yerel yönetim
seçimleri için belli bir süre getirmemişti
ve «Yerdi yönetim seçimleri, kanununda
gösterilen zaimanda yapılır» demişti. 1982
Anayasası ise, 127 nci maddesinde, ye
rel yönetim seçimleri için beş yıllık bir
süre getirmiştir. Bunu getirmesi de tesa
düfi değildir. Beş yıllık süreyi getirme
sinin ve bu getirdiği beş yıllık süreyi da
ha öne alma yetkisini Meclise vermeme
sinin nedeni, Anayasanın 77 nci maddesin
deki hükümdür. Bu hükme göre, Meclis,
kendi seçimini öne alabilir, yerel yönetim
lerin seçimini öne alamaz. Çünkü, Ana
yasa bunu öne alma yetkisini Meclise ver
memiştir. Neden vermemiştir? Yerel yö
netimlerin Özerkliğini dikkate alarak ver
memiştir. Yerel yönetimler, teknik ve İda
rî konularla uğraştığı için, siyasal iktidar
dışında teknik hizmet verdikleri için, si
yasal iktidarın süresinden onu ayırmak
istemiştir ve gene, bir iktidar, kendi se
çim şansına göre yerel yönetimlerin se-
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çimlerini istettiği zamana çekmesin diye
'beş yıllık, kalıcı ıbir süre getirmiştir.
«Beş yılda 'bir» deyiminden, demin be
lirttiğim çekilen metnin genel gerekçe
sinde olduğu gibi, beşinci yılın sonunda
mı, yoksa dördüncü yıl biter bitmez mi
seçim yapılır tartışmasının dahi fazla ol
duğu düşüncesindeyim. Çünkü, bütün
hukukçular bilirler ki, gene biraz hukuk
la ilgilenenler bilirler ki, hatta mantıkla
da bu yakalanabilir ki, «Beş yı'l» denildi
ği zaman, beşinci yılın bitmesi aranır.
Cezaevinde yatan mahkûm eğer beş
yıl hüküm giymişse, onu dördüncü yıl
bittiğinde, «Beş yıla geliyorsun» diye sa
tamazsınız. Gene «yılda bir» deyiminden,
o yılın bitmesi anlaşılır. «Beş yılda bir»
deyiminden de, beşinci yılın bitmesi anla
şılır. Yoksa, Anayasa yapıcı «Beş yılda
bir» demez, dördüncü yıl bittikten sonra
seçim yapabilmeyi amaçlasa ve isteseydi,
«Beşinci yılın içerisinde...» derdi.
Sayın milletvekilleri, Anayasa, hiç tar
tışılmayacak kadar bu konuya kendisi de
yorum getirmiştir, kendi yorumunu ken
disi de koymuştur. Anayasa, Başkanlık
Divanı seçimiyle ilgili 94 üncü madde
sinde, Başkanlık Divanının iki ayrı süre
için seçilmesini kabul etmiştir; «Birinci
dönem seçilenler iki yıl, ikinci dönem se
çilenler üç yıl görev yapar» demek sure
tiyle, beş yılda bir yapılan milletvekilleri
seçiminin beşinci yıl bitimine kadar sü
receğini kendi yorumuyla açıkça ortaya
koymuştur. Bunun dışında, tekrar, «Beş
yıl dördüncü yılda biter; dört buçuk yıl
olunca beşinci yıla geçilir» gibi yorum
lar yapabilmek, ne hukukla, ne de, ge
rekçede belirtildiği gibi, Türkçeyle bağ
daşmaz. Ancak bir tek yerde, dört buçuk
beşe tamamlanır - Komisyonda da bah
setmiştim - okullarda öğretmenler not ve
rirken, öğrenci dört buçuk aldıysa, bunu
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beşe tamamlarlar. Bir tek, okullarda böy
le bir tamamlama vardır; onun dışında
ne hukukta, ne de Türkçede, beş yıl, dör
düncü yılın bitimi, diye bir yorum ge
tirilmemiştir. Bilemiyorum, Sayın Ko
misyon ya da Hükümet ya da teklif sa
hipleri böyle bir açıklama yapacaklar mı?
Sayın milletvekilleri, Anayasanın bu
kadar açık olan hükmü, Yasama Mecli
sini, yürütmeyi ve tüm organları bağlar.
Anayasamız bu konuda da çok açık bir
hüküm getirmiştir. Anayasamıza göre,
Anayasa kuralları, yasamayı (yani Mecli
si) bağlar; yasalar Anayasaya aykırı ola
maz. Hiçbir kimse veya organ, kaynağını
Anayasadan almayan bir devlet yetkisi
kullanamaz. Bunlar çok açık ve çok ke
sin kurallardır. Bütün bunlara rağmen bu
teklifi, Anayasaya aykırılığı çok açık olan
bu teklifi Yüce Meclis huzuruna getirmek,
«Ben Anayasayı açıkça çiğniyorum; ben
Anayasayı ihlal ediyorum» demektir. Sa
dece diğer bazı kanunlar, Anayasaya ay
kırı mı, değil mi diye tartışılır; bu ko
nuda Anayasa Mahkemesi karar verir,
«aykırıdır» veya «aykırı değildir» diye. Bu
teklif öyle değildir. Bu teklif, açıkça, Ana
yasaya meydan okumadır; «Ben Anaya
sanın üstündeyim, Anayasaya rağmen de
yasa getiririm» der biçimde, Anayasaya
açıkça meydan okumadır. (SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Sayın milletvekilleri, teklif, Anayasa
ve hukuk terimlerini de değiştirmektedir.
Anayasada ve hukukta «Seçim dönemi»
diye bir deyim vardır. «Seçim dönemi»
deyimi, seçimin kaç yılda bir yapılaca
ğını açıkça gösteren bir deyimdir. Ana
yasamızdaki, seçim dönemi deyiminden,
«beş yılda bir» olacağı anlaşılmaktadır.
Değiştirilmek istenen 2972 sayılı yerel yö
netimlerin seçimine ait yasanın 8 inci
maddesi de, hem başlığında, hem de de455 —
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ğiştiriknek istenen birinci fıkrasında «se
çim dönemi» deyimini kullanmıştır. Şim
di gelen teklifte, sanıyorum bir kurnaz
lık yapılmak istenmiş; «seçim dönemi» de
yimi yerine, «seçimin yapılacağı yıl» deyi
mi getirilmiştir. Oysa, Milletvekili Seçi
mi Kanununun, seçimlerle ilgili 6 ncı
maddesinde de yine, «seçim dönemi» de
yimi vardır. Bu tekliften başka hiçbir yer
de, «seçimin yapılacağı yıl» diye bir de
yim yoktur. Bu, tamamen karmaşıklığa
sebebiyet verecek hukuk dışı bir deyim
dir. Seçimin yapılacağı yıl, teklif sahiple
rinin zihnindeki yıl, anlaşılıyor ki, 1988
yılı. Bu söylenmiyor; ancak, Yüksek Se
çim Kurulunun uygulamalarından anlaşı
lıyor ki, seçimin yapılacağı beşinci yıl,
1989 yılı; çünkü, seçimin yapılacağı be
şinci yıl Yüksek Seçim Kurulunca da
1988 yılı olarak anlaşılsaydı - 5 Haziran
ara seçimleri çalışmaları başladı ve sürü
yor - bu yıl 5 Haziranda ara seçim yapıl
maz, tüm yerel seçimler yapılırdı. Yük
sek Seçim Kurulu, «beş yılda bir»den
1989 yılını anladığı için, 1989 yılında ye
rel ^seçimlerin yapılacağını düşünerek, bu
yıl haziran ayında (5 Haziranda) yerel
ara, seçimleri yapmaktadır ve bu seçim
çalışmaları da hâlâ sürmektedir.
Teklife «beşinci yıl» tabiri konularak,
«seçimin yapılacağı yıl» demekten de an
laşılıyor ki, bu teklif sahipleri tekrar, ye
ni bir teklifle karşımıza geleceklerdir ve
«Seçimin yapılacağı yıl, bu yıldır» diye
ceklerdir ve ikinci fıkrasında, da, yine
Anayasaya aykırı olarak, yine bir kur
nazlık eseri olarak, karşımıza Meclis ka
rarı çıkarmaya geleceklerdir. Bu da, Ana
yasaya aykırı bir eylemdir; çünkü, Mec
lisin hangi konularda karar verebileceği
çok açıktır sayın milletvekilleri; Anayasa
bunları birer birer saymıştır. Hatta, 2972
sayılı Yerel Yönetim Yasası yine, «Mec
lis karar verir» diyerek Meclisten çıkmış;
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ancak, Cumhurbaşkanlığınca geri çevril
miştir. Geri çevirme nedenlerinden biri
olan, «Meclis, yerel yönetimler konusun
da karar veremez. Yerel yönetimler konu
su kanunla hükme bağlanır» açık hük
mü karşısında, «2972 sayılı Yasadaki
Meclis kararı» deyimi çıkarılsın diye ve
tekrar görüşülmek üzere kanun Meclise
gelmiş; Meclis konuyu tekrar görüşmüş,
«Meclis kararı» tabirini çıkararak, 2972
sayılı Kanunun halen yürürlükte olan: 8
inci maddesinin ikinci fıkrasında görül
düğü şekilde, «Kanunla karar verir» de
miştir. Teklif sahipleri, yine buna, rağ
men, Anayasaya aykırı olarak, daha önce
alınmış Meclis kararına aykırı olarak,
«Meclis kararı» konusunu, teklifin 7 nci
maddesiyle tekrar gündeme getirmişlerdir.
Çünkü, düşünmüşlerdir ki, Meclis karan
gelirse, Anayasanın denetimi dışına çıka
rız... Sırf bu amaçla, Anayasayı bir kere
daha çiğnemek pahasına, 7 nci madde
ile, «Meclis kararı» ifadesini getirmişler
dir.
Sayın milletvekilleri, oysa, Meclis ka
nun da yapsa, karar da verse, Anayasa
nın denetiminin dışına çıkamaz. Anayasa
Mahkemesi bu konuyu bir kararı ile açık
ça çözmüştür. Eğer bu, teklif sahipleri
tarafından da kabul ediliyorsa, neden tek
rar buraya «Meclis kararı» diye yazdık
larını sormak lazım.
Anayasa Mahkemesinin bu konudaki
kararını yüksek bilgilerinize sunmak için
aynen okuyorum: «Parlamento kararla
rının, vatandaşlar için uygulanması zo
runlu genel hukuk kuralları koyamaya
cağı unutulmamalıdır.»
Sayın milletvekilleri, meclisler, vatan
daşlar için zorunlu meclis kararlarını or
taya koyamazlar. Meclisin hangi konular
da karar vereceğini Anayasa ayrı ayrı
saymıştır. Anayasa Mahkemesi, Millet
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Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarını
saptayan Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonunun 8.12.1976 günlü raporunu
onaylayan Millet Meclisi Genel Kurulu
nun kararının iptali hakkında açılan da
va sonunda, «Karar içeriğindeki kurallar
Yasama Meclisince kabul edildiği ve uy
gulamaları zorunlu bulunduğu için, ka
nun kurallarına eşdeğer etkidedir. Şu hal
de, bu karar, adı kanun olmamakla bera
ber, Yasama Meclisince yapılmış kanun
niteliğinde bir düzenlemedir. Böyle bir dü
zenleme, ancak yasa ile ve yasalar için
Anayasada, konulmuş bulunan yöntemlere
uyularak yapılabilir. İçeriği yönünden ya
sa ile yapılması gereken bir düzenleme
getirmiş olduğu için, sözkonusu kararın
iptali gerekir» demiş ve .Meclis kararını
iptal etmiştir. Buna rağmen, teklif sahip
lerince, «Meclis kararı» deyimi tekrar ge
tirilmektedir; Anayasa, bir kere daha, bi
linerek ihlal edilmektedir, «Anayasa de
netimi dışına çıkabilir miyiz?» diye.
Sayın milletvekilleri, teklif bu şekilde
kanunlaşırsa; eğer, «5 yılda bir» sözün
den, teklif sahiplerinin zihnindeki gibi,
1988 yılının ekim ayı anlaşılırsa, yani
«1988 yılının ekim ayında seçim yapıla
cak» denirse, teklif, yerel seçimler 5 yıl
dan önceye alındığı için, Anayasaya ay
kırıdır. Eğer, Yüksek Seçim Kurulunun
uygulamalarından anlaşıldığı ve bizim de
anladığımız şekilde, «5 yıl» deyimi, 5 inci
yılın bitimi şeklinde anlaşılıyor ve bu
ekim ayı, «1989'un ekim ayıdır» diye ka
bul ediliyorsa, yerel seçimler 5 yıldan faz
laya uzatıldığı içki, Anayasaya aykırıdır.
Yani, teklif her haliyle Anayasaya aykı
rıdır.
Bu şartlarda, 5 Haziran seçimi ne ola
cak; teklif bu biçimde gelirse 5 Haziran
seçimi ne olacak? 5 Haziran seçimi için
süreler yürümektedir, seçim takvimi baş
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lamıştır. Şimdi, bu teklif çıktığı zaman, 5
Haziran seçimi ertelenecek mi, devam mı
edilecek? Eğer, 1988 yılının ekim ayı anlaşılıyorsa, teklif, bir maddesiyle, «Genel
yerel seçimlere bir yıl kaldığında ara se
çimler yapılamaz» dediği için...
TUFAN DOĞU (Muğla) — Sayın
Başkan, burası kahveye döndü efendim;
gürültüden bir şey duyulmuyor.
ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — ...1988
yılının ekim ayı anlaşıldığında, bir yıldan
az süre olduğu için, eğer gerçekten...
BAŞKAN — Sayın Gürbüz, müsaade
eder misiniz?
ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Tabiî.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri;
ayakta dolaşan arkadaşlarımız, küme kü
me hareket eden arkadaşlarımız, lütfen
yerlerine otursunlar efendim.
ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Sa
yın Başkan, süremizde dikkate alınacak sa
nıyorum.
BAŞKAN — Buyurun, devam edin.
ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Te
şekkür ediyorum.
Eğer, teklif sahipleri, demin de belirt
tiğim gibi, Anayasa Mahkemesinin boza
cağı şekilde bir Meclis kararıyla, 1988
Ekimi gibi bir karar alıp, bunu uygula
maya koyabileceklerini düşünüyorlarsa, 5
Haziran seçimleriyle, 1988'in ekim ayı
arasında bir yıldan az süre olduğu için,
5 Haziran seçimleri ertelenecektir; ancak,
Yüksek Seçim Kurulunun uygulamala
rından anlaşıldığı ve bizim de anladığı
mız, Anayasanın da anladığı gibi, «beş
yılda bir» tabirinden beşinci yıl bitimi
anlaşılıyorsa, bu kanun teklifi yasalaşır
sa, yerel seçimler 1989 yılının ekim ayı
na sarkacaktır. O zaman da, ara seçim
lerle genel seçim arasında bir yıldan daha
uzun süre olduğundan, 5 Haziran ara
seçimleri yapılabilecektir. Bu teklif böy-

— 457 —

T. B. M. M.

B : 43

leşine bir karmaşayı da beraberinde ge
tirmiştir.
Sayın milletvekilleri, yine teklifin 7 nci
maddesi ile, neden Meclis kararı getiril
diği de şöyle açıklanmaktadır... Çünkü,
bütün seçim kanunlarında, hepsi incelen
diğinde, seçim başlangıcı ve seçim sonu
belirtildiği gibi, seçimin günü de belirtilir.
Bu, usuldendir, âdettendir ve bu yoksa
eksik sayılır; çünkü, madde başlığında
bile «Seçim dönemi, seçimin yapılacağı
gün» denilir. Bu teklifteki madde gerek
çesinde, «Seçim ekim ayında, yapılacak
tır. Şayet bir dinî ya da millî bayram pa
zar gününe denk gelirse, bu kez seçim gü
nüyle çakışacağı için, Meclis seçimin ekim
ayının hangi pazar gününde yapılacağına
karar verir» denilmektedir.
Ekim ayında bir tane millî bayram
vardır, o da 29 Ekim Cumhuriyet Bay
ramı; bunun dışında millî bayram yok
tur. Seçim bir önceki pazar gününe alın
dığında, millî bayramın dışına çıkılmış
olunur. Dinî bayramın da pazar gününe
denk gelmesi yıllarca sürer.
O bakımdan, çok zorlama bir gerek
çeyle, sırf Meclis kararı çıkarabilmek
için, sırf Anayasanın denetimi dışına çıka
bilmek için böyle bir deyim kullanılmış
tır.
Sayın milletvekilleri, bazı konularda
anlaşmamız lazım. Anayasanın bazı mad
deleri beğenilmeyebilir ya da eksik gö
rülebilir, bazı istisnalar dışında, Anaya
sa maddeleri değiştirilmek istenebilir; an
cak, Anayasada açıkça yazılı olan mad
delere, tüm yasama, tüm yürütme, tüm
yargının uyması zorunludur. Bunun dı
şına çıkılamaz. Demin de belirttiğim gibi
bunun dışına çıkmak, Anayasayı açık ih
laldir.
İktidarın amacı seçimi yapmak değil,
haziran seçimlerini uzatmaktır. (SHP sı
ralarından alkışlar)
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Muhalefete «Seçimden kaçıyorsunuz»
diyorlar. Oysa iktidar haziran seçimlerin
den kaçıyor, «Acaba böylece haziran se
çimlerini kaç gün daha uzatabilirim?» şek
linde, bunun çarelerini arıyor, bunun çö
zümlerini arıyor. Çünkü, iktidar, son yap
tığı zamlarla vatandaşın gözünden o ka
dar düşmüştür ki... Çünkü iktidar, va
tandaşımızın da, en az, seçimden önce
zam yapmayıp seçimden sonra zam ya
panlar kadar akıllı olduğunu biliyor. Yine,
vatandaşımız, seçimden önce zam yapma
yanlara, seçimden sonra oy vermeyecek
kadar akıllıdır. (SHP sıralarından alkış
lar) İşte, iktidar bunu bildiği için, seçim
den ne kadar kaçabilirse, çare olarak onu
buluyor. Düşünüyor, «Nasıl olsa bunu
Anayasa Mahkemesi bozacak. Bu ara,
haziran seçimlerini acaba biraz daha uza
tabilir miyim?..» Bunun derdindedir.
Sayın milletvekilleri, son günlerde,
«ara rejim» lâfları ediliyor; Sayın Keçe
ciler de söz etmişti, Sayın Başbakan da
bundan söz etmişlerdi. Gündemde, «ara
rejim» diye hiçbir olay yoktur; hiç kim
senin de aklına bir ara rejim gelmemek
tedir ve gelemez. Ancak, halen rejimimiz
de bunun kadar önemli bir tehlike var
dır; iktidar ve yürütmenin başının, yani
iktidar partisinin Sayın Genel Başkanı
nın, Sayın Başbakanın, kendisini, huku
kun, Meclisin, yüksek yargı organlarının
ve hatta Anayasanın üstünde görmüş ol
masının tehlikesi vardır. Bu tehlike, re
jimimiz için en önemli tehlikedir. (SHP
sıralarından alkışlar)
Hatırlayacaksınız, geçen yıl bir 84 ün
cü madde meselesi vardı; Anayasanın 84
üncü maddesiyle milletvekillerinin parti
değiştirmesi yasaklanıyordu. Sayın Başba
kan aynen şöyle demişti, «Eylül ayma
kadar partisini değiştirecek olan varsa de
ğiştirsin, eylülden sonra parti değiştirmek
yok.»
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Sayın milletvekilleri, bu nerede görül
müştür?.. Yürütmenin başı, bir başbakan
anayasayı askıya alıyor! Bu, nerede gö
rülmüştür?.. Eylüle kadar Anayasa yok
muydu?
Sayın milletvekilleri, yine hatırlaya
caksınız, Anayasa Mahkemesi Seçim Ka
nununu iptal etti, seçimin 1 Kasımda ya
pılması tehlikeye girdi. Sayın Başbakan,
aynı gün, «Hodri meydan, seçimi yapıyo
rum, seçim günü 1 Kasımdır» dedi; yük
sek yargı organının kararma karşı mey
dan okudu ve yine burada görüldüğü gibi,
Anayasanın açık hükmüne karşı, mey
dan okuyarak, «Ben bir defa ihlal edi
yorum» diyor, işte en büyük tehlike bu
dur sayın milletvekilleri, en büyük tehli
ke budur. (SHP sıralarından alkışlar)
Eğer, Türkiye Büyük Millet Meclisi,
millî iradeyle çıkan, millî iradeden gelen
yürütmenin başı Sayın Başbakan tarafın
dan yönlendiriliyorsa; Meclisin günde
mine ne zaman kanun teklifleri gelecek,
ne zaman gelmeyecek; Meclis ne zaman
sabahlara kadar çalışacak, ne zaman ça
lışmayacak, komisyonlardaki işler ne ka
dar sürede çıkacak, komisyonlara kim
ler başkan seçilecek... Bütün bunlar, millî
iradeyle gelmiş bir kişi tarafından sapta
nıyorsa, işte o zaman rejim tehlikededir
sayın milletvekilleri.
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Biz iktidar partisiyiz.
ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Önce
likle bunu çözmeliyiz, öncelikle rejimi,
öncelikle Parlamentomuzu, öncelikle ya
sama organımızı her türlü etkinin dışına
çıkarmalıyız.
Türk Milleti demokrasiyle yönetime
alışmıştır, başka seçeneği yoktur. Demok
rasinin tecelli ettiği en büyük yer Parla
mentodur. Parlamento, bütün gölgelerin
dışına çıkmalıdır. Vatandaşlarımız bizi
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buraya, «Haklarımızı korusunlar» diye
gönderdi; «iktidarın başı, gece çalışıla
cak, sabah çalışılacak» desin, sayın mil
letvekilleri de uykulu gözlerle yasa çıkart
sınlar» diye buraya göndermedi. Düşüne
rek, tartışarak, yasaların sağlıkla çıkarıl
ması için buraya geldik.
Bu bakımdan, Sayın Başbakan, de
mokrasiyi, önce kendi uygulamalarına al
malıdır, demokrasiyi önce kendi uygula
malarında kullanmalıdır.
Sayın milletvekilleri...
BAŞKAN — Sayın Gürbüz, süreniz
dolmuştur, lütfen toparlayın efendim.
ÖZER GÜRBÜZ (Devamla) — Sayın
Başkan, toparlıyorum, deminki kesintiyi
de alıyorum.
Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan
geçen gün televizyonda, «Zamlar» dedi,
«Zorunlu olarak alıyoruz» dedi. Vatan
daş bir ara merak etti, «Acaba zorunlu
mudur, bu kadar mı sıkıntıda?» diye. An
cak, devletin israfını gören; bir Lale Dev
ri misali, her bakanlık değişişinde her
odanın tüllerinin, halıflekslerinin, bütün
döşemelerinin, (SHP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar) lojmanların renklerinin ve
bütün döşemelerin değiştiğini gördüğün
de, Mercedes araba masraflarını, uçak
masraflarını, ziyafet masraflarını gördü
ğünde, hiç de zorunlu olmadığını anladı,
«Benim yarım ekmeğim niye almıyor?» di
ye sordu. Bereket ki, Sayın Başbakan,
«Davetsiz olarak evinize geliyorum» dedi
ği sayın vatandaşların nelerle kendine ce
vap verdiğini duymuyor. Eğer kendisine
ne sözler söylendiğini duysaydı, inanın,
başka akşamlar böylesine davetsiz, o ev
lere gidemezdi.
Sayın milletvekilleri, biz seçimden kaç
mıyoruz, her türlü seçime varız; ama, biz
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, hu
kuku çiğnetmeyiz, Anayasayı çiğnetme-
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yiz. Hukuku ve Anayasayı sonuna kadar
korumada dirençliyiz, bütün yasal direnç
leri göstereceğiz ve mutlaka çiğnetmeyiz,
Yasa dışına, hukuk dışına kim çıkmak is
terse, bunu mutlaka hukukun, mutlaka
Anayasanın içerisinde tutarız; çünkü, Tür
kiye hukuk devletidir, hukukun üstünlü
ğü vardır ve Türkiye'de hukuk devleti
mutlaka korunur.
Yasa teklifi komisyondan çok acele
geçti; teklif sahipleri tekliflerini savun
madılar ve komisyonda eksik olan arka
daşlarımız vardı. Bu bakımdan, teklifin
Anayasaya aykırılığı çok açık olduğum
dan, Anayasa Komisyonuna iadesi için
bir önerge de verdik.
Sayın ıriilltevekilleri, Anayasa ve reji
min temelini oluşturan seçim kanunları,
böylesine çok aceleye getirilmemelidir,
üzerinde uzun uzun düşünülmelidir; bu
nu sağlayabilmek için, teklifin Anayasa
Komisyonuna iadesini talep ediyorum.
Şahsım ve Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Gürbüz.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Yaşar Topçu; buyurun.
Sayın Topçu, süreniz 20 dakikadır.
DYP GRUBU ADINA YAŞAR
TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce
Meclisin değerli üyeleri; gündemimizde
bulunan ve Sivas Milletvekili Sayın Mükerrem Taşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, 298
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun,
2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun,
2972 Sayılı Mahallî idareler ile Mahalle
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi üze
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rinde grubumuzun görüşlerini arz edece
ğim.
Değerli milletvekilleri, bu kanun tek
lifi, mensubu bulunduğum komisyona iki
defa gelmiştir. Birinci gelişinde, demin
konuşan saygıdeğer arkadaşımızın ifade
buyurduğu gibi, daha samimî bir gerekçe
ye dayanıyordu ve deniyordu ki, «298 Sa
yılı Kanunun Bazı Maddelerini Değişti
ren Kanun Anayasaya aykırı bulundu
ğundan iptal edilmiştir; özellikle 14 ün
cü maddenin 1, 4 ve 11 inci bentleri ip
tal edilmiştir. Bunların iptalinden doğan
boşluklar giderilmelidir.»
Bunun yanı sıra, muhalefet partileri
nin şikâyetlerine sebep olan, önseçimler
konusunda, partilere kayıtlı üyelerin ön
seçimde oy kullanacak olanlarının tespiti
bakımından, 2820 sayılı Kanunda bazı
değişiklikler yapılmak zarureti hâsıl ol
muştur.
Bunun da yanı sıra, Anayasanın 127
nci maddesinde «Mahallî idareler seçim
leri beş yılda bir yapılır» hükmü yer al
maktadır ve 25 Mart 1984 mahallî se
çimleri 25 Mart 1988 tarihinde dördüncü
yılını tamamlamaktadır. Anayasanın «beş
yılda» tabirindeki, «yılda» tabiri, «içinde»
anlamına gelir. Beşinci yıla girdiğimize
göre, bu seçimin ekim ayında yapılması
için kanunun değiştirilmesi gerekmekte
dir.
Ayrıca, mevcut 2972 sayılı Kanunun
bu iş için tayin ettiği 30 Mart, seçimin
başlangıç günü için ve haziranın ilik haf
tası da seçimler için, Türkiye şartlarına
uygun değildir. Ülkemizin tarım ülkesi
oluşu, seçmenimizin çoğunun köylerde
bulunuşu, bu günleri, uygun seçim tarihi
olarak uygun seçim günü olarak göster
memektedir. Esasen, genel seçimler de,
daima sonbaharda - ekim, kasım ayların
da - yapılmaktadır. Bunlarla birlik sağ-
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lamak için ve de ülkenin yeni genel seçim
den çıkmış olması .karşısında bir seçim
paralelliği sağlamak için bu kanunlar de
ğiştirilmek isteniyor, denmiş.
Komisyondaki tartışmalar sırasında,
demin arkadaşımızın arz etmeye çalıştı
ğı şekilde, Anayasanın 127 nci maddesi
ne aykırılığı ileri sürüldüğünden, bu ge
rekçenin de, yani, «Beş yılda bir yapılır
hükmünün, dördüncü yıldan itibaren her
zaman yapılabilir; da hecesi içinde anla
mına gelir» şeklindeki ayrıntılı izahı, ile
ride parti gruplarından birisinin Anayasa
Mahkemesine başvurabileceği kanaati ile,
sakıncalı bulunarak geri çekildi, sonra
başka, bir tarz bulundu, geldi.
Şimdi, bu belirtımiş olduğumuz husus
lar, getirilen tekliflerin görünen gerekçe
leridir. Bize göre, bunun gerekçeleri de
ğişiktir.
Arkadaşlar, evvela bir tespitte bulu
nalım : 298 sayılı Kanun, yani Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun bir fevkalade rejimin
eseridir. Bu Kanun, 27 Mayıs İhtilalin
den sonra, o günün şartlarında hazırlan
mış olan bir kanundur. Tabirimi mazur
görürseniz, «Bir ipliğini çekseniz kırk ya
malığı dökülüyor» denilen cinsten, kırk
yamalı, kırk defa değişikliğe uğramış bir
kanundur; çıktığı gündeki esasını, usulü
nü kaybetmiştir. Esasen, çıktığı tarihte de
bir esasa, usule dayanmıyordu.
Biraz evvel, Anayasa Komisyonu Baş
kanlığı bir dağıtımda bulundu, 298 sayılı
Kanunda, kanun hükmünde kararname
ile değişiklik yapılıyor. 293 sayılı Kanun,
fevkalade rejimin eseri olarak meydana
geldiği için, işte o günden bu tarafa, yani
25 - 26 senedir, durmadan, her gün bir
maddesi, her seferinde bir maddesi değiş
tirilerek idare edilmektedir.
Arkadaşlar, demokratik bir ülkenin en
önemli meselesi seçimdir. Çünkü, demok
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ratik rejimleri, demokratik olmayan re
jimlerden ayıran fârik mümeyyiz vasıf
dediğimiz iki temel vasıf vardır; bunlar
dan bir tanesi seçimdir. Neden seçimdir?
Çünkü, demokrasiler rızaya dayanır, va
tandaşın rızasına dayanır. Oy, zaten rıza
demektir, «konsensüs» dediğimiz, muta
bakat demektir.,
Bu mutabakat, hür ve her türlü etki
den uzak bir şekilde bu oyun kullanılma
sını sağlayan kanun, o ülkenin anayasası
kadar önemlidir. Neden önemlidir? Çün
kü, seçme, seçilme hakları, anayasa hu
kuku açısından üçe ayrılan insan hakları
nın aktif statüsünde yer alan haklardan
dır. Malumlarıdır ki, insan hakları üçe
ayrılmaktadır; bunlardan bir tanesi pozi
tif, bir tanesi negatif, bir tanesi aktiftir.
Seçme, seçilme, siyasî parti kurma, aktif
haklardandır.
Yine, anayasacılar der ki, - biz de ka
tılırız ki - «Bu haklardan bir tanesine sa
hip olamayan, yani negatif haklara sahip
olamayanın, pozitif ha'kl'ara; pozitif hak
lara sahip olamayanın, negatif veya aktif
haklara ya da aktif haklara sahip olma
yanın diğerlerine sahip olması, diğerlerini
kullanması mümkün değildir». Siz eğer,
başınızdaki idareyi kendi iradenizle seçeriıiyorsanız, düşünce ve ibadet hürriyeti
nizi nasıl kullanacaksınız? Kullanamazsı
nız. Siz eğer, sosyal ve iktisadî haklarınızı
yeterince elde edemiyorsanız, seyahat
hürriyetinizi nasıl kullanacaksınız? Ya da,
seçme, seçilme hürriyetinizi nasıl kulla
nacaksınız?
Binaenaleyh, seçme ve seçilme mese
lesi, demokrasinin temelinde yatan - tek
rar ediyorum - konsensüs ve rıza dediği
miz olayın, her türlü etkiden uzak olarak
ortaya konmasını düzenleyen bir husus
tur. O halde, buna bir de ilave yaparak,
298 sayılı Kanunun önemini vurgular ve

— 461 —

T. B. M. M.

B : 43

ne yapılması gerektiğini izah edersek, bir
sonraki 'hususa geçmemiz mümkün ola
caktır. O da şudur : Demokrasilerin ikin
ci fârik mümeyyiz vasfı, azınlığın çoğun
luk haline gelebilmesidir. Eğer bir ülkede,
muhalefete çoğunluk haline gelme yollan
tıkammışsa, bu yollar açılmamışsa, o re
jimin demokratlığından, demokratikliğinden şüphe etmek gerekir.
Şimdi, 2972 sayılı Kanunun 35 inci
maddesi, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanunun radyo ve televizyonla propa
gandayı düzenleyen 52 ve 55 inci mad
delerini işlemez hale getirmiştir. Der ki,
bu kanun açısından, bu maddelerden sa
dece 55 inci maddenin son fıkrası uygu
lanır. Yani, seçim dönemi içerisinde, si
yasî partilerin gönderecekleri beyanlar ve
açıklamalar, TRT'de, eşitlik ilkesine göre
yayınlanır.
Son çıkarılan, yani, XVIII. Dönem
Meclisimizin oluşmasına vesile olan ka
nun bu hükmü de ortadan kaldırdığı için,
şimdi yapılacak olan bir mahallî seçimde
- iktidar da dahil olmak üzeredir, ama muhalefet partilerinin en küçük bir şekil
de seslerini duyurma imkânı yoktur.
Böyle bir uygulamanın, yani, demok
rasileri, antidemokratik rejimlerden ayı
ran fârik mümeyyiz vasıfların başında ge
len, azınlığın çoğunluk haline gelebilme
hakkının, Türkiye'de, ileride yapılacak
olan bu seçimler bakımından uygulanaca
ğını iddia etmek mümkün değildir. Bunu
söyleyen sadece biz de değiliz; şu anda
muhterem Anavatan Grubunda üye ola
rak bulunan bir arkadaşımız da, zama
nında bu kanunun çıkışı sırasında, Mec
liste görüşmeleri yapılırken aynen şöyle
demiş : «Teklifin 35 inci maddesiyle pro
paganda yasağı getirilmiştir...» Bunu, şu
anda ANAP'lı üye olan sayın arkadaşı— 462
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mız söylüyor. «Burada da, bilemediğimiz
nedenlerle, televizyon ve radyo propa
gandası terk edilmiştir. Televizyon ve
radyoyu iyi kullandık» diyen ve seçimi
kazanan Sayın Başbakanın dediği doğru
ise, bunun önemi de kolaylıkla anlaşıla
bilir. Bu yasaklama, eşitlik ilkesine de ay
kırıdır. Zira, iktidar, bakanları vasıtasıyla
bu yayın organlarını diledikleri şekilde
kullanırken, diğer partiler sesini duyuramayacaktır. O halde ikide bir, l(lBiz seçim
leri eşit şartlarda yapıyoruz) demenin
mantığı yoktur».
Bizim teklifimiz şudur: 298 sayılı Ka
nunun, bundan önce değiştirilmiş bulunan
ve Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş
olan hükümlerinin yerine, yine sınırlı bir
hüküm getirilmekte, «Üçte iki, üçte bir
olsun» denmektedir. Bundan önceki dü
zenlemede, siyasî partilerin seçime katı
labilmeleri için, Türkiye'nin vilayet sayı
sının yarısından çoğunda ve ilçelerinin de
üçte ikisinde teşkilatlanması gerekiyordu.
Şimdi, Anayasa Mahkemesi bu hükmü
iptal edince, oranı üçte bire düşürüyoruz.
Bendeniz bunu, Anayasa Komisyo
nunda rakam olarak ifade ettim. Anaya
sanın 68 inci maddesinde, «Siyasî parti
ler, önceden izin almaksızın kurulur ve
Anayasa çerçevesi içerisinde faaliyetlerini
sürdürürler» deniliyor.
Arkadaşlar, siyasî partilerin seçimlere
katılmalarını engellemenin mantığı yok
tur; bir nispet koyarak, temsil hakkını
belli bir oranda vermenin mantığı vardır.
Şunu anlatmaya çalışıyorum : Yani,
derseniz ki, «Bir seçimde ancak şu ka
dar nispette oy alan siyasî partiler, o, se
çimi yapılan organda temsil edilebilir»
bunun mantığı vardır, bunu savunmak
mümkündür; ama efendim, «Benim be
lirleyeceğim partiler seçime girsin, diğer
leri girmesin» derseniz, bunun mantığı
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yoktur, Anayasa ile bağdaşır tarafı yok
tur.
Şimdi bu düzenleme yapılacaktır; ka
naatimizce, bu kanun için Anayasa Mah
kemesine gidilirse, Anayasa Mahkemesi
tekrar iptal edecektir. Anayasa Mahke
mesi üçte iki oranını iptal etmedi, ki, tak
yit konulmuş olması hususunu iptal etti.
Herkes, mademki serbestçe siyasî par
ti kuruyor, o zaman seçime katılacaktır.
«Efendim, biz çok parti kurulmasını iste
miyoruz» diyerek siz istemeyebilirsiniz;
ama Türkiye'deki rejimin gereği bu; bu
imkânı rejim vatandaşlara sağlıyor, sağ
lanan bu hakkı da vatandaş kullanacak
tır, siz istemeseniz de kullanacaktır, iste
seniz de kullanacaktır.
O zaman, Anayasayı değiştirip, is
men de zikretmek suretiyle, «şu şu parti
lerden başka partiler kurulamaz» dersi
niz, bu hüküm de, Anayasa oylamasın
dan yahut onların seçtiği ve kendilerini
temsil eden meşru organlardan geçer,
böylece belki, işin su götürür tarafı ola
bilir. Bunun dışında, şimdi getirilen şek
liyle de siyasî partilerin seçime girmesini
engellemenin, Anayasada yer alan siyasî
parti kurma ve faaliyette bulunma hak
kıyla bağdaşır bir tarafı yoktur.
Başka bir şey daha söyleyeceğim : Üç
te iki kayıt getirmekle, üçte bir kayıt ge
tirmek arasında, siyasî partilere mensup
olacak üye veya vatandaş sayısı bakımın
dan, olsa olsa birkaç bin kişi fark eder.
Yani, Türkiye'nin 67 vilayet ve 600 ka
zası var, bunun 400'ünde, 67 vilayeti de
birlikte sayarsak, yani, 500'ünde teşkilat
kursanız, her bir teşkilatı, en kabadayı
sından 10 kişiyle kursanız 5 000 kişi eder.
Bunu 1/3'e düşürürseniz, bu, 3 000 kişiyle
kurulur. Yani, bu rakamlar, bir siyasî
partinin seçime girmesini engellemek ya
da Anayasayı zedelemek için yeterli se
bepler değildir.
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Biz, «böyle, 40 yamalı bohça gibi bir
siyasî açmaz haline, çıkmaz haline gelmiş
kanunları, ikide bir değiştirmekle bir ye
re varmak mümkün değil» diyoruz. O
halde geliniz, memleket için uzun süre ih
tiyaca cevap verecek şekilde, bir seçim
kanunu yapalım. Seçimlerin Temel Hü
kümleri Kanununu, oturalım yeniden ya
palım; bu şekildeki değişikliklerle bir ye
re varmamız mümkün değildir; bu bir.
2820 sayılı Kanuna gelince : 2820 sa
yılı Kanunda yapılmak istenen değişiklik
lerin bir kısmı bu hususlarla, yani, 2/3 ve
1/3'le; bir kısmı da - demin arz etmeye
çalıştığım gibi, komisyonda bize söylendi
ği şekliyle söylüyorum - muhalefet parti
lerinin şikâyetlerini gidermek bahanesiy
le yapılmaktadır.
Arkadaşlar, 2820 sayılı Kanunu ya
panlar beni mazur görsünler, bu kanun,
yine fevkalade bir dönemde, hayatında,
bir siyasî partiye üye olmamış - çünkü
Danışma Meclisinin kuruluş gerekçesin-"
de siyasî partilere üye olmama şartı var
dı - veya hayatında iki gün dahi siyasî
parti idare etmemiş olan, buradaki sayın
temsilciler vasıtasıyla yapılmış bir kanun
dur. îşin içine, maalesef, Türkiye'de siya
sî partiler üzerine 1960'tan sonra, yanlış
bir şekilde uyandırılan zehapları gider
mek için, birçok siyasî partinin yapısına
ve mahiyetine aykırı unsurlar sokulmuş
tur.
Arkadaşlar, Anayasamız, «Siyasî par
tiler demokratik hayatın vazgeçilmez un
surlarıdır» diyor; yani, rejimin vazgeçil
mez unsurlarıdır. Doğrudur, siyasî parti
ler rejimin vazgeçilmez unsurlarıdır;
ama, 20 nci Yüzyılda, siyasî partilerin
kendisi de, mahiyet itibariyle, anladığı
mız klasik parti halinden çıkmıştır artık.
Siyasî partilerin doğuşuna bakacak
olursak, bugünkü siyasî partilerin - bizim
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bildiğimiz siyasî partilerin geçmişi öyle
uzun yıllara dayanmaz - en kabadayısının
150 yıllık mazisi vardır. Amerika ve in
giltere'deki partilerin en kabadayısının
, mazisi ise 200 yıla varmaz. Onlar da,
Meclis içerisinde gruplaşmalardan, Mec
lis dışında da seçim komitelerinden oluş
muştur; ama, zaman içerisinde, siyasî par
tiler elbette ki evrime uğramıştır.
Demokrasi, siyasî partiler rejimidir;
ama, 20 ncı Yüzyılda siyasî partilerin var
dıkları nokta da şudur: Siyasî partiler
liderler partisidirler; evvela bunu anlama
dan, bunu kavramadan yapılacak her tür
lü siyasî parti düzenlemesi yanlış olur;
ama, Türkiye'de 1960'tan sonra siyasî
partiler, bir nevi, toplum içerisinde muzır
faaliyette bulunan teşekküller gibi görül
müş; birçok noktalarda kolu kanadı kı
rılmıştır; milyonluk şehirler, 10-15 kişi
ile idare edilmek zorunda bırakılmıştır;
köy teşkilatları, bucak teşkilatları kaldı
rılmıştır. Bu defa yapılanlarla da, kadın
kollan, işçi kolları gibi birtakım kollar
kaldırılmıştır.
Siyasî partiler, vatandaşların oluştur
duğu teşekküllerdir. Vatandaşların siyasî
partiye olan iştirakleri ne kadar fazla ise,
demokrasinin sağlamlığı, temeli ve temi
natı o kadar fazladır.
Siyasî partiler, memlekette muzır faa
liyet içerisinde görüldüğü için, birtakım
tedbirler getirilmiştir. Siyasî parti liderle
ri, sözümona «Partiler içi demokrasi ça
lışmıyor» diye kayıda kuyuda sokulmuş
tur. İşte, getirilen yabancı unsurların se
bebi budur; meselenin yanlış kavranma
sından dolayıdır. Onun için diyoruz ki,
bu düzenlemeler de yanlıştır.
Arkadaşlar, Türkiye'nin, siyasî parti
ler bakımından yapışım inceleyecek olur
sak, o da, diğer örneklerinde olduğu gi
bi, çok uzun maziye dayanmaz. Malum-
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larıdır, Türkiye'nin ilk siyasî partisi sayı
lan partinin kuruluşu, İttihadı Osmanî de
nilen, 1889'da Tıbbiyei Sultanî, yani As
kerî Tıbbiye öğrencileri tarafından kurul
muş derneğin, adı, sonradan İttihat ve
Terakki adıyla değiştirilerek, bir siyasî
teşekkül haline getirilmesiyle başlar, on
dan sonra devam eder. Memleketimizde
ilk siyasî parti, «tefrika» dan gelen «fır
ka» tabiri kullanılarak, Ahrar Fırkası
adıyla kurulmuştur; bu da, 1908'dedir;
ama, tamamı, 1876 yılındaki Teşkilatı
Esasiye Kanunumuz, dernekçiliği - ticarî
şirketler dışında - yasakladığı için, 1908
Meşrutiyetinde, yani İkinci Meşrutiyette
Anayasada yapılan esaslı değişiklikler so
nunda getirilen dernek kurma hakkına
dayanır.
Arkadaşlar, 1960'lı yıllara kadar, Tür
kiye'de siyasî partiler kanunu olmamış
tır; dernekler statüsünde kurulmuş gel
miştir; ama, görülmüştür ki, dernekler
statüsünde kurulup gelen bu siyasî parti
ler, hiç de, söylendiği gibi, memleket için
problem olmamıştır; bilakis, memleket
hizmetini en iyi şekilde yürütmüş, bugü
ne kadar getirmiştir.
1960'h yıllarda, Siyasî Partiler Kanu
nu çıkarılmıştır. Yanlış mı olmuştur?
Yanlış olmuştur, demiyoruz, doğrudur;
ama, bir siyasî partiler kanununun bu ka
dar teferruatlı, işin içerisine, ta başsavcı
lıktan Anayasa Mahkemesine kadar, ilçe
seçim kurulundan diğer yargı organları
na kadar birçok yabancı organı karıştı
rarak, bu kadar kayıt kuyut altında, «Şu
kadar ilçe idare heyetin olacak, organla
rın adı bu olacak, sanı bu olacak, yetkisi
bu olacak, şunu yapacaksın, bunu yapa
mayacaksın» diye, bu kadar kayıt altında
bir siyasî parti idare etmenin zorluğunu,
evvela, bu kanunu yapanları getirip idare
ettirmekle göstermeik lazım. Ama, deriz
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'ki, olan olmuştur... Simidi oturalım, Tür
kiye'nin siyasî parti ihtiyacına cevap ve
recek bir siyasî partiler kanununu elbirli
ğiyle müfid muhtasar yapalım, ikide bir
de üzerinde oynamayalım.
O halde, bu getirilen değişiklik de, ya
ni, 2820 sayılı Kanunda yapılacak deği
şiklikler de 'bir şey ifade etmeyecektir. Bu
kadar takyidat altında, siyasî parti yürü
mez.
Üyeler Başsavcılığa bildiriliyor. Baş
savcılığa IBM'ler alınacak, bunlara geçi
lecek, seçim zamanı, ilçe seçim kurulları
na buradaki üyeler listeler halinde gele
cek, ilçe seçim kurulu siyasî partilerin il
çe teşkilatlarından da listeleri alacak, kar
şılaştıracak, bakacak; şunlar oy kullana
cak, bunlar oy kullanmayacak diyecek
önseçim yasası...
BAŞKAN — Sayın Topçu, süreniz
dolmuştur, lütfen toparlayınız.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ta
mamlıyorum efendim.
... Bu şekilde bir yere varmak müm
kün değil.
2972 sayılı Kanuna gelince : Arkadaş
lar, gayet açık ifade ediyorum. 2972 sayılı
Kanunda yapılmak istenen değişiklik,
Anayasaya aykırıdır. Eğer, iktidar parti
si, bu seçimi, 1989 yılının 30 Martında
başlayan seçim dönemiyle 1989 yılının ha
ziran ayında yapmak istemiyor, 1988 yılı
ekim ayında yapmak istiyorsa,, samimî
ise... Ki, biz samimî olduğuna inanmıyo
ruz. tnanmayışımızın iki sebebi var :
1. Sayın Başbakan Anayasa Mahke
mesine mektup yazıyor... Bir defa, Ana
yasaya aykırı bu mektup yazmak.
2. Burada zamlar konusunda konuş
ma yapılırken, bir defasında Sayın Baş
bakana dendi ki, «Bu zamları seçimden
evvel açıklasaydınız.» Sayın Başbakan da

30 . 3 . 1988

O: 1

cevap olarak dedi ki, «Biz aptal mıyız
seçimden evvel açıklayalım?!»
Şimdi, şu yapılan işlere bakıyoruz, di
yoruz ki, Anavatan Partisi Grubunun er
ken mahallî seçim yapmaya niyeti yok
tur.
Buna bir ilavede daha bulunmak isti
yorum, o da şudur: Hükümetimiz şimdi
ye kadar getirilen bütün tedbirleri ve
zamları, 1987 yılında seçim yapılmış ol
masının doğurduğu bir zaruret olarak ba
zı tedbirlerin, özellikle zam tedbirlerinin
zamanında alınamayrşı olarak gösterdi.
Şimdi alınanlar, zamanında alınıyor, ya
ni seçim hesabı yapılmıyorsa, seçim yok
demektir. Siz eğer seçim yapmakta karar
lı iseniz - gayet açık söylüyorum - bunun
iki yolu var :
1. Ya kanunu Anayasaya uydura
caksınız ya Anayasayı kanuna uyduracak
sınız.
Erken seçim yapmak için, Anayasayı
kanuna uydurmak lazım. Sayın Başbaka
nın beyanında olduğu gibi, Anayasanın
arkasına dolaştırmazlar inşam. Nitekim,
bizim sayımız yetmiyor; ama, arkadaşla
rımız «Anayasa Mahkemesine başvur
makta kararlıyız» diyor. Anayasa Mah
kemesine başvurulduğu zaman durum
açıkça ortaya çıkacaktır. Biz diyoruz ki,
ekim ayını da beklemeye lüzum yok, si
zin ne noksanınız var Anayasayı değiştir
mek için, biz o imzayı veya o parmağı
vermeye hazırız.
MEHMET GÖLHAN (Sakarya) —
Haziranda...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hazi
ran ayında... (DYP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar).
BAŞKAN — Sayın Topçu, süreniz
doldu.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet,
haziran ayında yapmaya hazırız.
465 —

T. B. M. M.

B: 43

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (istanbul) — Şartlı oluyor o zaman,
şartlı...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir
şartımız var, bizim bir şartımız var,, o da,
demin söylediğim husus : Eşit bir seçim.
BAŞKAN — Sayın Topçu, süreniz
doldu.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ta
mam efendim, toparlıyorum.
BAŞKAN —Lütfen...
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Eşit
bir seçim yapmak kaydıyla, biz, Anaya
sanın 127 noi maddesinin değiştirilmesine
razıyız. Esasen, bizim, grup olarak, parti
olarak, beş yıllık süreye itirazımız var.
Seçimlerin beş yılda bir yapılması bize
göre değil; Anayasa koymuştur, ayrı bir
şey. Biz, seçimlerin - genel seçimlerin de,
mahallî seçimlerin de - dört yılda bir ya
pılmasına taraftarız. Bunu değiştiren Ana
yasa hükmünün gerekçesi kabule şayan
değil bizce; ama, diyoruz ki, bunda sa
mimî iseniz - bize göre değilsiniz - eğer
samimî iseniz, bunu yapalım; değilse, bu
sadece kamuoyunu oyalamak ve bununla
yapılacak 'birtakım işleri kamufle etmek
ten ibarettir.
Bu vesileyle, hepinize saygılarımı su
nuyorum, teşekkür ediyorum. (DYP ve
SHP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın
Eyüp Aşık; buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar).
Sayın Aşık, süreniz 20 dakikadır.
ANAP GRUBU ADINA EYÜP
AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce
Meclisin 'değerli üyeleri; 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanunun, 2820 sayılı
Siyasî Partiler Kanununun ve 2972 sayılı
Mahallî idareler ile Mahalle Muhtarlık
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ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi üzerinde,
grubum adına söz almış bulunuyorum;
hepinizi saygıyla selamlarım.
İsminden ve muhtevasından anlaşıla
cağı üzere ve biraz evvel Sayın Topçu'
nun özetlediği gerekçesinden de anlaşıla
cağı üzere, bu teklif, münhasıran mahal
lî idareler seçimi ya da erken seçim için
hazırlanmış bir kanun teklifi değildir.
Kanun teklifinin gerekçesinde de izah
edildiği şekilde, Anayasa Mahkemesinin
3270 sayılı Kanunun, 19578 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan iptal kararından
sonra meydana gelen boşluğun doldurul
ması için altı aylık bir sûre verilmesi se
bebiyle; ayrıca, 1980 yılından bu yana ge
tirilen düzenlemelerle, ilk defa geçen yıl
uygulanan önseçimlerde ve keza kongre
lerde görülen aksaklıklar sebebiyle ve ni
hayet mahallî, ara ve genel seçimlerin,
yılın ekim ayında yapılmasını düzenlemek
maksadıyla getirilmiştir.
ıSayın üıyelier, ıSiyasî Partiler ve Se
çim Kanunlarında sık sik yeni dlüızenleımelter yapıldığı iddiası doğrudur. Ancak,
kanuniBarın, [gelsen ve değişen şartlarda
değiişımezMğimi iddia etmek, hele hele ak
sayan 'ytönılerıiin'ın düzalltiJımesine karisi çık
mak, rnillli iradenin yegâne temsicisi ollan
Yüce .Mecfeiın vazife yapmasını çok ıgörmiek olur,,
(Esasen, ©KJmüızdefci Siyasî Partiler ve
'Seçiım Kanunları, siyasî partilerin tem
silcililerimin olmadığı bir Meclis tarafın
dan ive siyasetim yasak olduğu bir or
tamda hazırılaınımışitır. Bu itibarla siyasî
orıtama geçildikçe ve isaftılar gerektirdik
çe, tedricen değiişM'ilkİier yapmak da bu
M'edsin görevleri: arasında ollmak gere
kir.
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M. HAUÎT DAĞDI (Adana) — O
zaımıan, yenliden Anayasa yazahım.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Nitekim,
ıbu kanunlarla fazla oynandığı iddia edi
lirken, 1984 yıllında yapıilian bir değişik
likle, 25 Mart seçimlerine tkaitiamayan
ve şu anda Türkiye Büyük 'Millet Mecli
sinde grubu bulunan iki partinin seçime
sokulması sağlanmıştır.
1985 yılkıda yapılan bir diğer değiş.'kllMe, sliyasî konularda konuşma 'yasağı
•allan ©ski siyasî parti ÜlklerDerıiınıiın (bu ya
sağı ka"dırılimıştır.
TU1F1AN OOĞU (Muğla) — Siz mi
kaMi'rdınız?
RIZA YILMAZ (Ankara) — Yani,
demokrasimin ayıplarımı kapaıtuyoruz...
BAŞKAN — Efendim, lütfen müsaa
de buyuran.,
EYÜP AŞIK ipevaıml'a) — Siyasî Par
tiler Kanunuyla çok oynuyorsunuz, çok
değîşikllik yapıyorsunuz (iddiası var. Açık
lıyorum: Birincil değişikliğimiz ille 25
'Mart seçiımlierihe giremeyen iki siyasî partiiyü seçilme sokmuşuz.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz sok
madınız.
BAŞKAN — Uüıt'fon ımüdabale ötme
yin.
RIZA YILMAZ İflAokara-) — Onlar
sokmadı.,
BAŞKAN — SHP Grubu sözcüsü ko
nuştu, şimdi sıra Sayın Aşık'ıfca. Lütfen...
Devam edim efendim.
EYÜP AŞIK (Devamla) — İkinci
değiş'İMliğiniidle de, konuşma yasağı olan
eski siyasî İdertoıin konuşma yasağım
1985 yılında kaldırmışız.
19816 yıimda yapılan bir diğer değişikDikle de, biraz evvel iddia edildiğinin
aksine, o yiki mijlatvekil aıra seçimlbrine bütün siyasî partililerin katılması sağ'lanmıştır.
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara)
— Daha demokratik ollsun diye.
EYÜP AŞIK ((Devamla) — 1987 yı
llında bir diğer değişiklikle, 10 yılık yasaikların kalldırıılıması yolu açıtaııştır. Ve
yiine, Anayasada yapılan ıbiır değişiklide,
hem referandumı yolu açılımış ve hem de
19 yaşındaki vatandaşlara da oy kul
lanıma hakkı sağlanmıştır. Yani, geçirdi
ğimiz Ibeş sene içinde Siyasî Partililer Ka
nununda yapiiDan değişikliklerim önemi
ıbiır kısmı yeni düzenlemelerdir.
Ayrıca, 19831tan 'bu yana, seçim sis
temimde, 'temelde değişiklik yapıKmadığı
gerçeği de ortadadır, Oysa, 1961 - 1980
arasında, Tlüırkıiye'de, her seçimde ayrı
bir seçim sCsbemıiı uygulanmıştır. Yani1,
bizim yaptığımız değişikliklerle, seçim
siisıtemi hiç değişe değişmemiştir. 19601980 arasında her seçimde değişlik bir
seçim sistemi uygulanmıştır, ıtemel tercih
liler değişmiştir.
Şimdi .sizlere, ıbasJt bir seçim kanun
ları krıonolbjiısidİ! - vaktinizi almamak
işin - özetle sunmak istiyorum': 19601970 arasında siyasî paritifer ve seçim
kanunlarımda '1'5 kere değişiklik yapıl
mıştır. (Kanun numaraları da 304, 306,
348, 349i 356 vesaire...
1970 - 1980 arasında da gene aynı
kanunlarda 110 kere değişiklik yapılmış
tır; yani, toplaım 25 kere bu kanunlarda
değişiklıik yaıpıllmıştır. Hangi Meclis yap
mıştır? Başkanını, Cumhurbaşkanını seçemeyen, IkamumDarı çıkantamayan Meclis,
bu kanunlarda 25 kere değişiklük yap
mıştır^ (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri)
VEFA TANIR (Konya) — Başkanı
nı seçtiği zamanlarda...
EYÜP AŞIK (Devaım'lia) — Sayın
üyeler, bir bakıma, demokratik sistemin
'i'lfcrndfcüebi diyebileceğimiz ımahalM Mare-
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İler, fentüenin günlük yaşantılarını önemliı
ölçüde etikilıemekte, yöresel1 kalkınmada
ise 'büyük görevler üstlenmektedir.
1854 yıllında istanbulluda 'Şehremaneti
ilk ismiyle, ilik yasal! 'Ceşebbüslle başlatılan
•mahallî idare denememiz, günümüze ka
dar birçok değişikliğe uğramakla, ha
ilen yürürlükte bulunan '1930 ttarilhlıi ve
1580 saıyılk Kanunla dldare edilmektedirtan,
ilik defa 1984 yılında, normal bele
diye yanında büyükşehir belediye siste
mine geçilllmiş ve çok başarfı uygulama
geçormesiı sebebiyle, önce sadece Ankara,
İstanbul ve izmir'de uygulanan »istem,
yayigımkştırııllarak, Adana, Gaziantep,
Bursa, ve Konya gibi lüferimizde de
uygulamaya gecikmiştir.
Ayrıca, Anavatan iktidarı dönemin
de, belediye gelliııieri ve imar mevzuatın
da yapılan reform mahiyetindeki değişiklliklerle, ademi ımerkıeziyet ilkesi benim
senmiş ve euımıhuriyetıten bu yana mer
kezde toplanmaya çalışılan yetkiler,
mahallî idarelıere devredilmiştir.
Hızla şemirılleşen ve şehir nüfusları
nın artışları genel nüfus artışımın bir kaç
katı ollan memldkabimfizde, (bunun getir
diği problemlerin önünde (güdebilmek için,
bu çalışmaların da arıtarak devam etmesi
şarttır. Bu bakımdan, belediye mevzua
tında yapıllacak her değişikliğe siyasî çı
kar gözlüğü l e bakmak ve karşı çıkmak
ihata olur.
1950 yılında 200 bin olan Ankara nü
fusu bugün 2,5 milyonu bulmuştur. Yan'j, 35 yılkla tam 10 kat büyümüştür. De
ğişmeyen sistem ve imkânlarlla, bu hıızli
büyümenin önüne geçmenüz mümkün alla
maz. Anayasanın ya da bir kanunun bir
keKknesine takılıp kalabilirsiniz; bunda
da kendinizi çok haklı 'görebilir ya da
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gösterebilıirsiıniiz; ama unutimayınıız ki, sti1zin tartışıma ille geçireceğimiz üç yıl içereslınde, İstanbul'un nüfusu 1 m'iyon,
Ankara'nımki ise 500 bin artacak, istik
rarsızlık, belirsıiızlük, yetkisizlik derken,
şehiriDerimİKİn, gecekondu, ıtnafik, kana
lizasyon, su, temMk, ulaşıım gibi hayatî
meseleleri, belde sakinlerini teyatılarından bezdirir halle ıgölieoektir.
İktidarla ya da biırbirleri ile uyumısuz, kavga içinde olan Ibelediyelter, siya
setinize uygun düşebilir; ama, böyle ge
çecek beş yıl içinde, İstanbul'da, İzmir*
de, Anlkara'da ve dilğer illilerimizde ullaşım
ne halle gelliır, gecekondulaşma ne olur,
buraların meseleleri hangi boyutlara ula
şır, tecrübe ide görülmüştür.
Sayın milletvekilleri, bu vesileyle, gerek basınk ve gerekse Meclliıs kürsüsün
den grubumuza yapılan bazı ithamlara
da cevap vermek istiyorum. 1960 yıllın
dan, 1980 yıllına kadar vergi mevzuatıımtzda sadece bir kere düzenfleme yapıllmaya kalkışılmış ve 'ekonomik tedbirleri
allan 1969 iktidarı, bunu, önce partinin
bölünmesi, ısonra iktidardan düşerek
'ödemiştir. Avrupa'da ise, katıma değer
'vergisini koyan bütün iktidarlar ilik se
çimde
düşmüşlerdir, Türk 'Milletimin
sağduyusuna güvenen, inanan Anavatan
iktidarı, bu gerçekleri bile ble; ama,
Türk Devletimi tileri, modem, güçlü devMlîer arasına sokmaya * azmettiği için,
iher defasında, ekonomik tedbirleri al
makta tereddüt etmemiştir. Milletiımizin,
vergi, ya da zamları alkışlamasını bek
leyemezdik, memnuniyetini beklemiyor
duk.
M. KEMAL DUDIUOĞLU (Hatay)
— Bravo, iyi, ki anladınız bunu!
IEYOP AŞIK (Devamk) — Kamu
oyu yoklamasında da bunu beli ede
mezdi; ama o kamuoyu yoklianıalan-
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nın ortaya koyduğu, sizler, ilçiın düşün
dürücü gerçek başkadır. İktidar arka ar
kaya 'fiyat ayarliaması yaparak, vergiler
koyarak milletin canını yalksa da, hatta
buma devam etse die Iblırkısım seçmenin
kararsız kalacağı; ama ibiır 'tek seçme
nin dahi sizden medet umarak, tarafını
za geçmeyeceği gerçeğini) görmeniz la
zım. (ANAP sıralarından alkışlar)
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) —
Hazilranda seçilme gelin...
EYÜP AŞIK ((Devamla) — Bu ba
kımdan, kamuoyu, yoklamalarına fazla
güvenmeyiniz.
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Siz
güveniyorsunuz, siz.
EYÜP ASIK (Devamla) — 19S3,
1987 ıgenel ve 1986 yı'lı ara seçimleri ile,
25 iMarit genel! mahaliî seçimliler ve on
dan sonraki bütün ara seçimlileri kaza
nan Anavatan İktidarının, hiçbir zaman
seçim adına endişesi olmaımışıtır.
TUFAN DOĞU (Muğla) — Buyu
run hazirana!..
EYÜP AŞIK (Devam'la) — Sonun
da geieeeğiım.
1987 yılı seçimlerinle
tenkitleriniz
'beyhudedir,; o seçmııllerin yegâne galibi
Anavatan Paıttisiidür.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Seçim
Kanunudur, yüzde 36'dır.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Kendin
den sonra gelen...
RIZA YILMAZ (Ankara) — Yüz
de 36'dır.
EYÜP AŞIK {Devamla) — Evet,
Anavatan İktidarı, 1987 seçimlerinin ye
gâne galibidir. Kendinden sonra gelen
en yakın partinin 1,5 misi oy almıştır.
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Köyde ve şehirde birinci gelten
tek parti Anavatan Partisidir. Doğuda ve
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batıda bininci gelten ıtefc parti Anavatan
Partiısûdir..
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)
— Yüzde kaç?
EYÜP AŞIK <pevHmJıa) — Gençler
den ve yaşlılardan, zenıginılerden ve fakirîerden en fazla oy olan ıtek parti Ana
vatan Partisidir. Anavatan Partisinden
sonra gelen partilerin - oylarının dağıılımı
bu yönlerden incelendiği zaman, yani ki
nlisi köyde fazla oy almış fciımisi şehir
de, kimlisi doğuda, kimisi batıda; kimi
si Ankara'da, kimisi Erzincan'da - aldık
ları oyun dahi, bizim kadar sağhk'liiı bir
'yapıya sahip olmadığı görülecektir.
iRIZA YILMAZ (Ankara) — Siz de
yakımda göreceksiniz zaten.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Muhale
fetin sandıktan kaçtığı, iktidarın sık sık
muhalefeti sandıtğa davet ettiği yegâne
demokrasi ülkesi, Türkiye'diır. (ANAP
şuralarından aüoş'lar)
ALİ ESER (Samsun) — Hazirana
'buyurun, Hazirana buyurun.
EYÜP AŞIK (Devamla) — 25 Mart
seçimlerinde buraların ıterk edildiğini, bu
salonun ıterk ediılıdiğiırii unutmadık. 1986
ara seçimlerinde gene aynı taktik ve ni
hayet, referandumdan sonra seçim iste
yenler, çifte sandık isteyenler, «milletin
önüne çifte sandık gelecekte» diyenler,
seçim kararıyla birilikte, soluğu Anayasa
Mahkemesıinde almışlardır.
RIZA YILMAZ (Ankara) — IBiir ke
re, yasalara uymayı öğreneceksiiniz.
EYÜP AŞIK (Devamla) «'Eşit şartlar
da» giibi, sınırı, sonu bel!ıi< olmayan is
teklerle, herhalde, bu eşiıt şartlar tarif edi
lirken, «siz 'iktidarda, biz muhalefette ol
maz; bırakın iktidarı, eşiıt şartlarda seçi
me gidelim» dem-akle, böyle, sonu belli
olmayan isteklerle «Hodri meydan» de-
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mek 'beyhudedir. (ANAP sıralarından
«'Bravo» sesleri, alkışlar)
M'iıltoe, «Önümüzde iıkıü sandık çılkıaoak»
diıye caka satmak beyhudedir; mCtotimıiız
'bu ılıafı tanıyor. Geçen yaz aylarında yine,
yüce mMöfciımıize, «önünüze 'iki sandık
Igetecek» denımiışlti; aıma ikinci sandığın
'daha sesi duyulur duyullmaz, soluğu Ana
nasa Mahkemesinde altmıştınız. «önü
nüze (ik'i sândık /gelecek» İlaJfıını, millletıimnilz çok iyi tüanıyor.
ALÎ ŞJABİıN (Kahramanmaraş) —
Millî lilradeyi dışladığımız zaman Anaya
sa Mahkemesine gideniz.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Yasa
llara saygıyı öğreneceksiniz;.
(BAŞKAN — Lütfen, sayın ım&letvekiıleri,,. Lütfen...
Bayın Aşık, 5 dakika süren'iz kallmıştiT, konulan dağıtmadan kendinizi ayar
layın ilültıfen.
Devam edim efendim.
EYÜP AŞIK (Deıvamila) — Yasallara
saygı ve Anayasaya aykırallik iddialarına
ıgelinoe: Evvela, Sayın Gürlbüz'ün (bir sö
züne değinmek istiyorum; «İElfendim 84
üncü maddede de Iböylıe yaptınız...» Sayın
Gürbüz, 1983 - Iİ987 arasında üç defa...,
BAŞKAN — Sayın Aşık., Geneli Ku
rulla hitap edin lütfen, Sayın Gürbüz'e
Devam 'edin.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Gür
lbüz'ün ithamına cevap vermek istiyorum.
«84 üncü maddeyi askıya aldınız;...»
iRIZA YILMAZ (Ankara) — Akna'dımız mı Sayın Gürbüz hak1!!.
'BAŞKAN — Yerimizden M atma
yın llütfen.
BYÜP ASIK (Devamla) — Müsaade
'ederseniz açıfeliaıyacağıım.
Partinizin, .1983 - 1987 arasında üç
kere lisımi değişti, geneli başkanı değişti,
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kişiler değiışlfci kimlik değişti, hangi kişi
nin hangi par t'iye ıaift olduğunu anliamak,
seçmek mümkün olmadı (SHP sıraların
dan «Sana ne ıbundan» ses'lferi)
İM. TURAN BAYAZIT (İzmir) —
Sana ne bundan?
(BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen...
ıRIZA YILMAZ (Ankara) — Tari
kat değiışitiırmedik hiç değilıse.
-BAŞKAN — Müsaade ©din 'lütfen.
(İSHP sıralarından gürültüler)
EYÜP AŞIK (Devamla) — Ne yap
saydık yani? (SHP sıralarından gürültü
ler)
BAŞKAN — Lütfen efendim... Mü
saade edin lütfen...
EYÜP AŞIK (Devamla) — Anayasa
Komisyonu, altı ay boyunca, Anayasa
Mahkemesinden, Yüksek Seçim Kuru
lundan, hangi adam acaba şimdi hangi
partinin üyesi diye görüş aldı, çözemedi,
biz de «Boş ver» dedik. (SHP sıraların
dan gürültüler)
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Za
ten siz boş verdiniz.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Gece ça
lışmasında... (SHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen...
Devam edin.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Pekala...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz,
demokrat bir partiyiz.
BAŞKAN — Sayın Genç, oturun lüt
fen.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama,
sayın hatip böyle konuşmasın.
IBAŞKAN — Oturun lütfen, oturun
lütfen.
Buyurun Sayın Aşık.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Gece ça
lışması, Meclis gündemi, Meclisin çalış-
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ma saatleri... «Efendim siz karar veri
yorsunuz» deniliyor. Yani, kim karar ve
recekti? 292 milletvekili bizde, iktidar
bizde, komisyon başkanları bizde; Mec
lisin çalışmasına, mesainin uzatılmasına
Meclis karar veriyor.
HİLMt ZİYA POSTACI (Aydın) —
Ama uyuyorsunuz.
EYÜP AŞIK (Devamda) — Meclisin
çoğunluğu bizde ise kabahat mi? Tabiî
biz karar vereceğiz, sorumluluğunu biz
taşıyoruz.
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ce
zasını da siz çekeceksiniz.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Zama
nında çıkmayan kanunun hesabını bize
ısoruyorlar; siz de bize soruyorsunuz.
Hesap bize sorulduğuna göre, bu karan
da biz verme durumundayız.
HİLMİ ZIYA POSTACI (Aydın) —
Uyuyordunuz siz, uyuyordunuz.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu teklifin
Anayasaya aykırılık iddiasına gelince; Sa
yın milletvekilleri, evvela bir hususu açık
lamak istiyorum.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Mate
matiği öğrenerek geldiniz mi?
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu teklif
daha Meclise gelmeden, çok evvel, aylar
ca evvel, bakınız, Sayın Demirel «ANAP
baskın yapmak istiyor» ve yine Sayın
İnönü, «Erken seçime katılmayız» demiş
ler, ayrıca Sayın inönü'nün son cümle
sini okuyorum, çok dikkat çekici...
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) —
Aradaki sözleri de oku, yoksa anlamını
kaybeder.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Peki, Ana
yasaya aykırı da...
BAŞKAN — Vakti yok efendim, ben
o kadar süre tanıyamayacağım. Müsaade
buyurun...
Devam edin efendim.
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EYÜP AŞIK (Devamla) — «... ka
nun Meclisten geçse de Anayasa Mahke
mesi bunu bozacaktır» diyor.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) —
Biliyor adam.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Boza
caktır...
TUFAN DOĞU (Muğla) — Başba
kan kendi kabul ediyor. (SHP sıraların
dan «Başbakan kendisi itiraf ediyor» ses
leri)
EYÜP AŞIK (Devamla) — Ve niha
yet Doğru Yol Partisi... (Gürültüler)
BAŞKAN — Müsaade buyurun lüt
fen.
EYÜP AŞIK (Devıamla) — .... seçimi
(boykot edeceğiz diye karar alıyor.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) —
Daha önce denemesi oldu.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Şimdi, bu
lafların yorumuna gelelim: 1983'ten iti
baren...
ALİ ESER (Samsun) — Kamuoyu
araştırmalarına katiyen inanmayın.
BAŞKAN — Lütfen, müsaade bu
yurun efendim. Bakın, sözcüleriniz ne
kadar rahat konuştu, herkes dinledi, şim
di dinleme sırası sizde.
Devam edin efendim.
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Biz
normal konuşuyoruz.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) —
Sataşma var Başkan.
BAŞKAN — Onların da sataşmaları
vardı, fark etmez; burada birbirimize bi
raz müsamahalı olmak zorundayız.
Devam edin sayın hatip.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri...
BAŞKAN — Süreniz de doluyor
efendim, lütfen toparlayınız. (SHP sıra
larından «Süresi doldu Sayın Başkan»
sesleri)

— 471 —

T. B. M. M.

B : 43

EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu Ana
yasaya aykırılık işini...
BAŞKAN — Ben dikkatle takip edi
yorum, merak etmeyin.
Buyurun efendim.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) —
Babana rahmet Başkan.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, bu Anayasaya aykırılık işini
biraz daha açalım. Kanun teklifi Meclise
gelmeden «Anayasa Mahkemesi bozacak
tır» diye demeç veriliyor. Türkiye, 1983'
ten itibaren tek Meclisli sisteme geçmiş
tir. Başta Anamuhalefet Partisi olmak
üzere, bu Meclisin çoğunluğunun kararı
na saygılı olmak, Meclise itibar kazandı
rır. Meclis çoğunluğu sizden değilse, ve
receği kararı önceden geçersiz ilan etmek,
hatta Meclise kanun teklifi gelmeden, na
sıl çıkacağı belli olmadan, Anayasa Mah
kemesine gideceğini ilan etmek, Türkiye
Büyük Millet Meclisi çoğunluğuna gere
ken önemin verilmediği şüphesini doğu
rur...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Nasıl
çıkacağı belli; 4 yıl diyorsunuz ya; daha
neresi belli değil?
BAŞKAN — Hayır efendim, belli de
ğil. Müsaade edin Sayın Genç.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim,
bu kanun değildir, bu tekliftir; bu, bura
da şekillenecektir. Buradan geçmeden evyel...
TUFAN DOĞU (Muğla) — Çeliş
kiye düşme, bir önceki söylediğini ya
lama.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yanlış
konuşuyor Sayın Başkan, konu zaten
belli.
TUFAN DOĞU (Muğla) — Peşinen
belirlemişsiniz; çoğunluk sizde değil mi?
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ne
alakası var? Şekli zaten belli Sayın Aşık.
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(SHP sıralarından «Siz belirlemişsiniz
zaten» sesleri, gürültüler)
EYÜP AŞIK (Devamla) — Şimdi
oraya gelelim, çoğunluk meselesine ge
lelim.
Anayasa Mahkemesi kanunlarda var
dır; ama, onu Türkiye Büyük Millet
Meclisinin üzerinde, ikinci bir organ gibi
göstermek doğru değildir... (ANAP sıra
larından alkışlar)
Evet, son üç yıl içerisinde 38 defa
Anayasa Mahkemesine başvurdunuz. Belki
bunlardan 15 tanesi şekil yönünden, bir
cümlenin yanlış yazılması yönünden sizi
haklı gösterdi; ama unutmayınız ki, Ana
yasa Mahkemesine 35 başvurunuzdan 20*
sinde haksız çıktınız...
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — O
da sizin baskınızla..
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) —
Demek ki, Anayasa Mahkemesi tarafsız
bir kuruluş.
BAŞKAN — Efendim, müsaade eder
misiniz Sayın Bayazıt?
Sayın Aşık, süreniz bitmiştir, toparalyınız lütfen.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Ve her
defasında, Anayasa Mahkemesini Mec
lisin üzerinde bir organ gibi göstermeye
çalıştınız...
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ana
yasa Mahkemesine de baskı yapıyorsunuz.
BAŞKAN — Lütfen müsaade buyu
run efendim.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ana
yasada herkesin yeri belli; yanlış konu
şuyorsun.
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Aşık, Anayasa Mahkemesi eski baş
kam sizin danışmanınız oldu.
IBAŞKAN — Efendim, arkadaşımıza
müsaade edin konuşmasını bitirsin.
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Devam edin Sayın Aşık.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Teklif
Meclise gelmeden, Anayasa Mahkemesine
gidileceğinin ilan edilmesi, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine en başta ve en faz
la itibar ve itina göstermesi gerekenlerin,
kendilerinden olmayan çoğunluk sebebiy
le, bundan az da olsa sarfınazar ettikle
rini göstermektedir. Üçte ikiye yakın ço
ğunluğun, sırf azınlığın görüşlerini be
nimsemiyor diye, aldığı kararları «keyfi
lik» diye tanımlamak, bunun bir diğer
örneğidir.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Orta
da Anayasa var; Meclis Anayasaya bağ
lı.
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen...
(KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, bilmiyor...
BAŞKAN — Dinleyin efendim! Mü
saade buyurun. Bakın, Saym Gürbüz gü
zel anlattı, şimdi de Sayın Aşık anlatsın.
Evet, devam edin ve toparlayın.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben
onu dinlerken utanıyorum.
SALİH .SÜMER (Diyarbakır) — 5
dakika geçti Sayın Başkan.
BAŞKAN — Geçmedi efendim, geç
medi. Ben inkıtaları da hesap ediyorum;
saat burada, önümde.
BEŞER BAYDAR (Ankara) — Sayın
haltip, biraz da Atatürk'ten bahset.
BAŞKAN — Lütfen müdahale et
meyiniz.
Devam edin lütfen.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın
Başkan, bakın iki kere laf attılar. O cüm
leye cevap vermek istiyorum.
BAŞKAN — Çok çabuk toparlayın
ve bitirin lütfen.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Hayır
efendim, buna özel olanak cevap vermek
istiyorum; iki kere M attılar. (SHP sı
ralarından gürültüler)
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Değerli milletvekili, biz Türkiye'yi
ileri ye modern ülkeler arasına sokmaya
azmettik. Şimdi size soracağım; Avrupa'
daki gibi, insanlarm inançlarına, düşün
celerine, haklarına riayet edilen bir ülke
mi istiyorsunuz; Hindistan'ın Pencap Eya
letindeki gibi, dinî duygular sebebiyle
birbirine saldıran insanların yaşadığı bir
ülke mi istiyorsunuz? (ANAP sıraların
dan alkışlar, SHP ve DYP sıralarından
(gürültüler)
Çağdaş düşünce seviyesine kendinizi
getirmeye çalışınız.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz ge
lin önce, siz.
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz
Sayın Aşık?
Saym milletvekilleri, Anayasaya bu
rada herkes sahip çıkıyor. Anayasa, bu
ülkede herkesin din ve vicdan hürriyetini
teminat altına almıştır. Bu itibarla, ar
kadaşımızın konuşmsına lütfen müdaha
le etmeyelim, sözünü bitirsin. Çok rica
ediyorum...
Devam edin lütfen.
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) —
Anayasa, yobazlığa kapalıdır Sayın Baş
kan; yobazlığı korumaz.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Yobazlık ne demek?
BAŞKAN — Anayasaya saygı duy
mak hepimizin görevidir Saym Bayazıt.
Devam edin lütfen.
EYÜP AŞIK (Devamla) — Belediye
başkanlarının mansub olması, yani, ata
ma yoluyla dahi işbaşına getirilebilmeleri
bugün mümkün iken...
SALİH SÜMER Diyarbakır) — Kendi adamlarınızı getiriyorsunuz hep.
EYÜP AŞIK (Devamla) — ... yeni
ve çok yararlı bir düzenlemeyle büyükşehir statüsü getirilen yerlerde, liste ha
linde seçime gidilmesinin Anayasaya
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aykırı olduğunu da iddia etmek gibi, hiz
met bakımından fayda' ya da zararı ne
olursa olsun, belde sakinlerinin durum
ları, işi, tatili, okulu bakımından ne za
mana uygun düşerse düşsün, ille de se
nenin yalnız mart ayında seçim olabile
ceğini iddia etmek mi Anayasaya daha
uygundur?
Sayın milletvekilleri, 1983 ve 1984 se
çimleriyle ilgili 2972 sayılı Kanun çık
tığı zaman, seçimlerin her dönem hazi
ran ayının ilk pazar günü olacağı hükme
bağlanmıştı. Bu kanun teklifiyle getirilen
değişiklik, gene beş yılda bir olmak şar
kıyla, her dönem haziran ayının ilk pazar
günü değil, ekim ayınd,a yapılacağı hükme
bağlanmıştır. Şu anda, haziran ayının ilk
pazar günü seçim yapmak mümkün mü?
Mümkün. Peki, bu beş yıla mı geliyor?
iBeş yıldan biraz fazlaya geliyor. O za
man demiş ki, bu sene seçim 25 Martta
yapılacak, yalnız mahallî seçimler her
beş yılda bir haziran ayının ilk pazar gü
nü yapılır. Biz de, «Seçimler 25 martta
yapıldı, mahallî seçimler her beş yılda
bir ekim ayında yapılır» diyoruz.
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Hangi
yılın ekim ayı?
EYÜP AŞIK (Devamla — Her beş
yıla bir. Beşinci yılın ekim ayında.
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayınız.
Eyüp Bey, sözünüzü tamamlayın, bi
tirin lütfen.
KÂZIM ÖZEV (Tokat) — 1988 Eki
minde mi, 1989 Ekiminde mi?
BAŞKAN — Efendim, «Beş yılda
bir ekim ayında» deniyor.
Devam edin, bitirin lütfen.
EYÜP AŞIK (Devamla) — izin ve
rirseniz, Sayın Topçu'nun konuşması üze
rine bir teklif daha getireceğim: önü
müzdeki seçim ye siyasî partiler mevzua
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tının, siyasî partilerin temsil edilmediği
bir Meclis tarafından ve siyasetin yasak
olduğu ortamda hazırlandığı doğrudur.
Yani, bu demektir ki, bundan sonra da
sürekli olarak bu konularda zaman za
man düzeltme yapma gereği duyulacak
tır. Bu bakımdan, burada grubu bulunan
siyasî partiler arasında hiç değilse, anlaşabilceğimiz, ittifak edebileceğimiz ye
ni düzenlemeleri getirmek ve ayıklayabi
leceğimiz maddeleri ayıklayabilmek için,
Meclis gündemine getirmek bakımından,
bir daimî komisyon kurulmasını yerinde
buluyor ve teklif ediyorum.
Bu vesileyle, kanun teklifinin ülke
mize ve milletimize hayırlı, uğurlu ol
masını diliyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Aşık.
Şahsı adına, Sayın ibrahim Tez; bu
yurun efendim.
Bakın, kürsü burada, oradan laf atma
ya gerek yok...
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Ben hiç
laf atmadım Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sizin için demiyorum,
buyurun lütfen.
Sayın Tez, süreniz 10 dakikadır.
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın
İBaşkan, Yüce Meclisin değerli millet
vekilleri; hepinizi en derin saygılarımla
selamlıyorum.
• Görüşülmekte olan kanun teklifiyle
ilgili olarak kişisel görüşlerimi arz etmek
üzere huzurlarınızdayım.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Türkiye'nin bugünkü durumunu ele alıp,
çok ciddî olarak gözden geçirmek, gün
cel ve önemli dertlerini bir bir sırala
mak, çarelerini açık seçik ortaya koymak,
zorunlu hale gelmiştir. Toplumumuz zor
koşullar içinde; ülkemizin ekonomik ve
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sosyal hayatında çiçek açmıyor, yaprak
kımıldamıyor. Sayın Özal ve iktidarı, ne
ekonomik, ne toplumsal ne de kentsel
sorunlara çözüm bulmuyor;
sorunlar
ağırlaşıyor, dertleşiyor, kökleşiyor; eko
nomik alandaki gelişmeler yeril üretimi
yıkıma sürüklüyor; sanayi, tarım, yaban
cı sermayenin denetimine giriyor, yerli
üretim köstekleniyor; işsizlik, özellikle
gençler arasında her gün artıyor; işçi
ler, köylüler, memurlar, emekliler, esnaf
ve sanatkârlar, tüm halkımız giderek yok
sullaşıyor.
Sayın Mükerrem Taşçıoğlu ve arka
daşlarının teklifini, içeriği ve amaçları
açısından irdelemek, dünya görüşüm açı
sından eleştirmek istiyorum.
Teklifin detayları bir tarafa, içerdiği
temel düşünceye katılmak, olanaklı de
ğil; çünkü, bu düşünce sisteminin içinde
demokrasinin yeri yok. (SHP sıralarından
alkışlar)
Toplumsal eğilimler, aday haklan,
daha geniş katılımlı bir seçim sistemi gibi
gerekçelerle, toplumda demokrasinin ku
rumlaşması adına sunulmuş gibi gösteri
len bu teklifin, gerçekte demokrasiyle
bağdaşmadığı açık ve seçiktir. Demok
rasinin elastiki bir kavram olduğunu,
her yaptığınızı biraz daha esneterek, uza
tarak; kısacası, çarpıtarak, gizleyeceğinizi
sanıyorsunuz; gerçekler ise bunun tam
tersidir. Demokrasi, karşıt düşünce sis
temi olan otokrasiyle karşılaştırdığımız
da, son derece keskin çizgileri olan bir
sistemdir. Şimdi, belleklerimizi biraz
zorlayalım; demokrasinin «olmazsa ol
maz» koşullarını ortaya koyalım ve öne
rinin neden demokrasiye aykırı olduğu
nu görelim.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
özellikle 30 Haziran 1987 tarihinde bu
Yüce Meclisten yerel yönetimlerle ilgili
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olarak çıkarılmış olan yasa, yani, 1984
yılında üç büyük kentimizde (Ankara, İs
tanbul ve İzmir'de) hayata geçirilen met
ropoliten sistemle ilgili olarak 1987 yılın
da çıkarılan yasanın, Anayasaya aykırı
almasıyla; Sosyaldemokrat Halkçı Parti
nin 1987 yılının ağustos ayında Anayasa
Mahkemesine müracaat etmesi sonucun
da çıkan karara göre, yasalarda görülen
birtakım boşlukları, eksiklikleri tamam
layabilmek için getirilen bir yasadır.
1987 yılında çıkardığınız o yasada, bağım
sız adaylar unutulmuştu, bağımsız aday
lara yer verilmemişti, bağımsız adayla
rın hakkı gasp edilmişti. Bu eksiği gör
dünüz ve yeni bir düzeltme ile bunu or
tadan kaldırmak için bu yasa teklifini
getirdiniz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
bu teklifi getirirken, 1984 yılında kabul
edilen, Ankara, İstanbul ve îzmir gibi
metropol kentlerimiz listesine, Adana,
Bursa, Gaziantep ve Konya kentlerimi
zi de eklediniz. Bu sistem ile eklenen
kentlerde belediye başkanlarının seçimi
tek bir liste halinde, örneğin, Ankara'da
bulanan beş merkez ilçenin (Altındağ,
Yenimahalle, Keçiören, Çankaya ve Ma
mak ilçelerinin) büyükşehir belediye baş
kanlarına bağlı kalmak kaydıyla, tek bir
liste halinde seçilmesi ön koşul olmuş
ve bu teklif getirilmiştir. Bu teklifin özü,
demokrasinin özüne aykırıdır; çünkü, bu
teklifte aday hakları çiğneniyor, bu tek
lifte kent halkının oyları çiğneniyor, bu
teklifte kent halkına saygı değil, saygı
sızlık getiriliyor. (SHP sırallarından alkış
lar)
Kent yönetimleri, halka yakın olan
yönetimlerdir. Kent yönetimleri, demok
rasinin ilkokuludur. Kent yönetimleri,
beşikten mezara, kent insanlarına hizmet
götüren ünitelerdir.
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Şimdi, bu teklifte Mamak halkına,
Çankaya'daki belediye başkanını seçme
hakkı getiriliyor. Yani burada, Mamak
halkı kalkıyor, Çankaya'daki bir beledi
ye başkanını seçiyor. Böylelikle, o yöre
halkının kendi belediye başkanını seçme
hakkı elinden alınmış oluyor. Demokra
silerde, iktidar muhalefet bir arada ol
malıdır. Burada, oylar ve muhalefet yok
edilmek isteniyor; bu da demokrasinin
özüne aykırıdır. Batı demokrasileri, in
sanın bir oyunu değerlendirmeye çalışır
ken, bizde onbinlerce, yüzbinlerce oy
yakılmak isteniyor. Bu sistemde, en çok
oy almış bir kişi, belediye başkanı seçil
miyor. Bu, Anayasaya ters, bu, yasalara
ters,
Değerli milletvekilleri, yerel yönetim
leri, yasa ve -seçim oyunlarıyla kurtar
mak istiyorsunuz. Seçim sistemine da
yanarak getirdiğiniz önerilerle, halkoyuyla kazanma umudunu yitirmiş kişilerin,
yasa oyunlarıyla yerel yönetimleri ka
zanma isteğini açık ve seçik ortaya koy
mak istiyorsunuz. Bu sistemle, başarılı
olan insanın, şansını, seçilme hakkını,
aday olma hakkını kısıtlıyorsunuz, orta
dan kaldırıyorsunuz. Bu ülkede herkesin,
demokrasi içinde, aday olma hakkı var
dır, seçilme hakkı vardır, bağımsız olma
hakkı vardır; bu teklifle bunu da orta
dan kaldırıyorsunuz.
Demokrasi uzlaşma rejimidir. Deği
şik partilerin birlikte çalışmaması de
mokrasiye aykırıdır. Kesinleşen yasaya
dayanarak yeni bir yasa çıkarmaya çalı
şıyorsunuz; çünkü bu yasanın özü daha
henüz kesinleşmemiştir. Seçim mevzuatı
nı kendi çıkarlarınıza göre yapmaktası
nız. Her seçim öncesinde yeni bir yasa
çıkarma yanlış bir yoldur, bu yanlış yol
dan en kısa zamanda geri dönmelisiniz.
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri alkış
lar)
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
1984 yılında çıkarılan ve büyük kentler
de metropoliten kent olarak getirilen sis
temde uyumdan bahsediliyordu. Örne
ğin, Ankara ve İstanbul'da büyükşehir
belediye başkanları ile ilçe belediye baş
kanları aynı partiden olursa uyum içinde
çalışmaları söz konusu ildi. Aslında yerel
yönetimlerde uyum, ilçe belediye başkan
larıyla belediye meclisi üyeleri arasında
olmalıdır. Siz burada uyumsuzluk getiri
yorsunuz. (SHP sıralarından «Bravoı»
sesleri, alkışlar)
Yine, 1984 yılında üç büyük kentimiz
de, yerel yönetim belediye seçimlerini Ana
vatan Partisi kazanmıştı; ama bu üç bü
yük kentte, gördük, kendi içinde uyum
olmadı; bu üç büyük kentte ilçe beledi
ye başkanları sokak ve çöp bidonu çal
ma konusunda birbirleriyle yarış ettiler,
kent halkına hizmet götürmediler. Bu
nunla da kent halkına daha çok kötülük
edilecek bir sistem getiriliyor. Onun içîn
bu sistemin özüne karşıyız. (SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
bu sistemde, etkinlik ve demokratiklik
yok edilmek isteniyor. Bu sistemde, be
lediye başkanları zor duruma düşürülmek
isteniyor. Bu sistemde, belediye başkan
larının halkla olan ilişkileri koparılmak
isteniyor. Buna hiç kimsenin hakkı yok
tur, ANAP Grubunun da hakkı yoktur.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
biraz evvel konuşan çok değerli arkada
şımı dinledim. Kendileri, yerel yönetim
lerle ilgili olarak birtakım düşüncelerini
söylediler. Benim de o konuda birtakım
düşüncelerim vardır, arz ediyorum :
ANABlı belediye başkanları, kentler
pahalı yaşam merkezleri haline getiril
miştir, yöresel sorunlardan,hareket edil-
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memiştir, gelişen kentleşme/işletme mo
deli uygulanmamıştır. Kentsel hizmetleri
ucuza mal etme yerine, pahalıya mal et
me yarışı olmuştur. Ucuz hizmet üretme
olanağı olmamıştır. Planlama hareketle
ri demokratik olmamıştır ve kaynak sa
vurganlığı olmuştur.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
birkaç günden beri, iki komşu ülkemiz
olan Irak ve İran'daki kentler savaşına
Sayın Başbakan müdahale edecek ve dur
duracak diye söz ediliyordu. Tabiî, son
radan böyle bir şey olmadığını öğren
dik. Aslında, bizim kentlerimizde savaş
vardır. Sayın Başbakan, önce bizim kent
lerimizdeki savaşı durdursun. Bizim kent
lerimizde, kent halkımız, belediye yönetimleriyle savaş halindedir. (SHP sırala
rından alkışlar) Bizim kentlerimizdeki in
sanlarımız, kömür alabilmek için kömür
savaşı vermektedir, ulaşım savaşı ver
mektedir, çamur savaşı vermektedir. Sa
yın Başbakan, önce işte bu savaşı dur
dursun, kent insanımızın bu savaşını dur
dursun...
ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Kırşehir) —
Ayıp, ayıp, «Savaş var» denilir mi?..
BAŞKAN — Sayın Tez, süreniz dol
muştur, lütfen toparlayınız efendim.
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Biti
riyorum Sayın Başkan.
Siz, üretmeden tüketen bir iktidarsı
nız. Ekonomik politikanızın sonu hüs
randır. Ekonomik politikanın, iki temel
unsuru vardır. Siz, ekonomide makro de
ğerleri gözetmeyen, ekonomik doğruları
parsel düzeylerde değerlendiren bir ikti
darsınız. Sizin, bu yaklaşımınızın sonu
hüsrandır. Bu hüsran, yerel yönetimler
de gözüktü. Yerel yönetimler - Samsun
örneğinde olduğu gibi - memur ve işçi
lerine para ödeyemiyorlar. Bu yaklaşımın
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sonucunda, yerel yönetimlerin sonu, ik
tidarlarınızın da sonu olacaktır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Sayın Başbakan ve sayın bakanlar, «SHP
seçimden kaçıyor» diyorlar. Biz seçim
den kaçmıyoruz; biz, yasalara uygun bir
seçim olmasını istiyoruz. 1984 yılından
bu yana halkı inim inim inleten ANAP
yerel yönetimlerinin elinden halkı kur
tarmak için seçim istiyoruz, yorgun dü
şürdüğünüz kentlerimizi kurtarmak için
seçim istiyoruz, çağdaşlaşma yarışında
yarım bıraktığınız kentleriımizi, çağdaş
tkent haline getiınmek için secini istiyoruz,
kent halikımızın kömürünü, uykusunu,
suyunu çalan yerel yönetimferden halkın
bir an evvel kurtulması için seçim istiyoruz;
(Sayın Başkan, sayın ımillüetvakiilleri;
baskı ve partizanlık, iktidarda kalmaya
yetseydi, birçoık diktatör özentisi ve dik
tatör, iktidardan gitmezdi; ama, hepsi
gitti. Bundan sonra bu yolu izleyenler de
gidecektir,
fYiüce 'Meclise en derin saygılarımı su
nuyorum. (SHP ve DYP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Tez.
ıŞahsı adına, Sayın Mustafa Ynîmaz;
buyurun efendim.
ISayın Yılmaz, süreniz 10 dakikadır
efendim.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)
— Teşekkür edenim Sayın Başkan.
ISayın Başkan, sayın milietveküiierl;
yerel seçimlerle ilgili bazı yasalarda deği
şiklik yapacak kanun teklifi üzerinde gö
rüşlerimi söyOemek üzere huzurunuzdayum. Yüce Meclise saygılar sunarım.
ı'dSHJP sıra'larından alkışlar)
Konuşmama başlamadan önce, Sayın
Aşık'ın bizlere yönelttiği veya söylediği
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birkaç cümle üzerinde durmak istiyorum.
«Zammı, ırnilletlın alkışlamasını beklemez
dik. Biz, zammı yaparız ve devam edece
ğiz» diyor. Sayın Genel 'Başkanları; da
akşam aynı şeyi söyledi, kararsız oylar
dan bahsetti; ama, Sosyaldemokrat HaTıkçı 'Partinim aynı .sayfada birinci sırada ol
duğunu söyleyemedi, dili varmadı. O ka
rarsız oyilar, bir kere, ANAP'a oy verme
meye kanar venm'ş, bunda kararlı. Ondan
sonrası; baikahm... (SHP sıralarından al"kış-lar) Yani, ikararsız; ama diğer parti
ler üzerinde ikararsız, ANAP'a oy verımeımeye ıkararlı. Sayın Aşık bunu bilsin,
(SHP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
.Değerli arkadaşi'ar, «Seçim haziran ayın
da başlar, ekim' ayında Meclis karar ve
rir» diyorsunuz;
belldeterde örgütlenme
getiriyorsunuz, ilçe teşkilatının üçte biri
şöyle olur, i İllerde sayı şu olur, milletve
kili di ur, grubu olur... Bir sürü karara karışık önerifer içeren bir yasa teklifiyle
yine karşiımıza geldiniz, ileride bunları
düzeltmek için tekrar müracaat edeceksi
niz, bunları biliyoruz. Zaten, bu yasa tek
lifinin çıkmayacağı da, yani buradan çık
sa biüe iptal edileceği: de, biraz önce söy
lediğimiz gerekçelerine belli.
A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) —

Şimdi, bu ha'îık tepki gösteriyor mu,
göstermiyor mu?.. Diyor ki, «Vatandaş,
b ; z zammı: yaparız.» Ölü bir insan, cena
zesi! taşınırken öldüğünü bilmezmiş, ce
maat mezarlıktan dönüp gelirken, kendi siı ide ika'lkıp cermaatilıe gelmeye çalışırmış,
ancak kafası sapıtma taşına değdiği zaıman, «Ölen benmişim» denmiş. Seçime
giderseniz, ölenin ikim düdüğünü görece
ğiz Sayın ANAP'Mar. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar)

nuz.
*
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Dağyar...

Anayasa Mahkemesine baskı yapıyorsu

iSayın Aşık, «SHP'nin Genel Başka
nı, daha yasa çıkmadan önce, «Anayasa
Mahkemesine giderim dedi» diyor Tabiî
söyleyecek; yani bunu üç yaşındaki ço
cuğa1 da söyleseniz; «Ben seçimi beş se
neden önce yapacağım» diye senin Sa
yın Gendi Başkanının Özal çıkar söylerse
ve Anayasanın da 127 nci maddesi, «Bu
seçimler beş senede bir yapılır» derse, be
nim Gendi Başkanımı da, «Anayasa Mah
kemesi bunu iptal eder» der; bunu ilko
kul çocuğu da söyler, başkası da söyler;
sen mi anlayamadı n Sayın Aşık? (SHP
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
(EYÜP AŞIK (Trabzon) — Telaş baş
ladı, telaş...

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Anayasa Mahkemesine baskı değil, Ana
yasa Mahkemesinin doğruiları: yapacağını
biliyoruz; çünkü biz, Anayasa Mahkeme
sine vs hukuka saygılıyız, inançlıyız;
onun öyle çıkacağını biliyoruz. (SHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Seçim istiyorsunuz. Seçimden kaçan
falan yok. Seçim istiyorsunuz; ama bizi,
yasa'ları çiğnetmeye çekmek istiyorsunuz.
Seçim isterken, doğru dürüst seçim liste
yi n; seçime varız. Gelin, otunaühm şurada
-gerçi ben grup adına
konuşmuyorum
ama- bir kanun teklifi yapalım'. İsterse
niz, dürüstçe, Fakir Fukara Fonunu kul
lanmadan, televizyonda, dengeli!, ölçülü,
normal şekilde muhallefıete yer vererek;
yarın genel seçimleri ve genel yerel se
çimleri beraber yapmaya karar alaÜım.
i(SHP sıralarımdan «IBravo» sesleri, alkış
lar) Buyurun; var mı cesaretiniz?
önce belediye
başkanları .seçilecek;
işinize gelmeyen beüediye başkanllarını gö
revden alacaksınız. Sayın içişleri Baka
nım, belki sizin döneminizde olmamıştır.
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Ben kesim tarih olarak bilmiyorum; an
cak, işinize geden belediye başkanları gö
revde kalıyor. Eğer ANAP'a çok yardım
cı ise, ANAlP'h gibi ise, ANAP'a şirin ba
kıyorsa görevde kalıyor, bakmıyorsa gö
revden alınıyor. Sonra, Danıştay, tekrar
görevine dönmesi için karar veriyor, tam
•b'asjlama durumuna geliyor, başika bir se
bepten tekrar görevden alıyorsunuz...
Hani demokrasi inancımız, hani?..
İÇİŞLERİ BAKANI
MUSTAFA
KALEMLİ (Kütahya) — Yok öyile şey.
MUSTAFA YILMAZ ı(Devamla) —
îzmiir Belediyesi efendim, tamir beledi
yesi... (ANAP sıralarımdan gürültüler)
Marmaris belediyesi...
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA
KALEMLİ (Kütahya) — Ezbere konuş
ma!
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım! litfen,
Sayın Yılmaz, seçim kanunu teklifi
konusunda devam ©din lütfen.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Peki Sayın Başkan.
BAŞKAN — Siz müdahale etmeyin
efendim, lütfen müdahale etmeyin ora
dan.
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA
KALEMLİ ((Kütahya) — Bilmediğiniz
konularda konuşmayın.
SALİH SÜMER '(Diyarbakır) — Sa
yın Bakan sataşıyor, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Hayır, öyle bir şey yok,
ben dikkatle takip ediyorum. Lütfen...
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Aşa
ğıdan, Medis idare ediliyor Sayın1 Baş
kan.
IBAŞKAN — Sayın Yılmaz, devam
edin.
MUSTAFA YILMAZ ((Devamla) —
Sayım Başkan...
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka. ıra) —Bitti imi?..
IBAŞKAN — Efendim, hatip heye
canlı konuşuyor, müsaade edin konuşsun.
(Herkesin değişik üslûbu var.
iDevam edim, Sayın Yı'lmaz.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Biraz yavaş konuşayım, bdlki anlarsınız;
bu zamana kadar anlamadıysanız, bun
dan sonra anlarsınız hiç olmazsa.
Değerli arkadaşlar, Anayasayı çiğne
meyi âdet haline getirmişsiniz, alışkanlık
haline getirmişsiniz. Ben o zaman parla
menter değildim, radyodan, televizyondan
dinliyordum; bir 84 üncü madde vardı.
84 üncü madde, milletvekillerinlim bir par
tiden başka bir partiye geçmesini yasak
lıyor.
SEVKI GÖĞÜSGER (Kırşehir) —
Gene var o madde.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Tabiî, aynı madde gene var.
Sizin Sayın Geneli Başkanınız, Başba
kanınız, o zaman aynen şu cümleyi...
(ANAP sıralarımdan 'gürültüler)
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Senin de Başbakanın, Başbakanı>rmz.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Başbakamımız, Türkiye'nin Başbakanı,
tabiî bizim de Başbakanımız. Sizlin Ge
nel Başkanınız, Başbakanımız diyor ki...
SALtH SÜMER (Diyarbakır) — Ge
ndi Başkanınız değil mi?
-BAŞKAN — Sayın milletvekilleri,
müsaade buyurun, arkadaşımız süresini
tamamlasın.
•Buyurun, devam edin efendim.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
«İsteyen millet vekili istediği partiye ge
çer. Zaman şu; 84 üncü maddeyi askıya
aldım, o süreden sonrasını kabul et
mem» diyor, Anayasayı çiğniyor.
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t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Bir
kere iiüe bir şey olmaz!
İSALİH SÜMER (Diyarbakır) — O,
Onura!' Şeref Bozkurt içindi.,
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Şimdi, televizyona veya meydana çık
mış, söylüyor : «Anayasa bir kere çiğnense ne olur, yanilış yapılsa ne olur?
IBen iki kere değil, bir Ikere yapacağım »
Bu yasanın, bile bile, beş seneden önce
seçim yapılacak şeıkiildie getirilmesini; ne
yazılk ki, Türkiye'nin Başbakanı, Türkiye
Cumhuriyetinin Başbakanı, «Anayasayı
bir kere çiğnesem ne olur?» diyebiliyor.
Bu, büyüik bir tal'ihsiziliıktir arkadaşlar?
(SHP sıraOarınidan alkışlar)
•NEVZAT DURUKAN (Bolu) — Ye
ni sakız buldunuz, çiğneyin bakalım,
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Say n arkadaşlar, sakız bulma falan de
ğil; doğru bir şey varsa, o doğruyu söy
lüyoruz. Siz gene yanlışı yapabilirsiniz;
içinizde, daha, fazla suç işlemeyen arka
daşlar var. Her şeye parmak kaldırmayla
bu iş olmaz. Daha yeni seçilenler var; on(llar kendilerine idikkat etsinller; yani tsımaiilı özdağlar'ı falan Divana vermekte,
bu işler...
>
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'BAŞKAN — Sayın Gedik...
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Yani, «Kaldıracağınız parmaklara dikıkat edin» diyorum. Benden söylemesi; şu
rada Meclis içerisindeyiz, ben hatırlatayım, yine de siz bilirsiniz.
Değerli arkadaşlar, ANAP'ın bittiği
ni: aslında sizler biliyorsunuz... (ANAP
sıralarından gürültüler) Çoğunuzun yü
reğinde bu Ikoriku var^.. (SHP sıralarından
alkışlar) Gerçekten biliyorsunuz; çünkü,
bu son seçimde sizin yüzde 10 televizyo
nun oyu var, yüzde 10 Fakir Fukaranın
Fonu'nun oyu var, yüzde 16*da başka
devlet güçleriyle beraber ANAP'ın oyu
var. Aslında sizin oyunuz, yüzde 16 ci
varında. Çıkarın televizyonu, çıkarın FaIkir Fukara Fonu'nu, ANAP, barajı aşa
mayacak durumda. (ANAP sıralarından
«Seçimle li'ügili konuş» sesleri)...
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Millî iradeyi zaafa düşürüyor. Bu
ıtürllü Başkanlık oüimaz.

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Ne alakası var?..
(BALKAN — Sayın Yılmaz, alakası
yok,, 'lütfen toparlayın, süneniz doldu,
(ANAP sıralarından' gürültüler)
INBVZAT DURUKAN (Bolu) — Ne
alakası var?

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur, toparilayınız lütfen.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Seçimle ilgili konuşuyorum.
(BAŞKAN — Sayın Yılmaz, süreniz
ddlmuştur, lütfen toparlayın.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Sayın arık adaşlarım beni bırakmıyorlar
iki, tabiî ki konuşmam bitmeden sürem
bitecek efendim; çünkü arkadaşlar bana
müsaade etmiyor.
(BAŞKAN — Toparlayın lütfen.

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Laf atıyorilar Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Durukan, lütfen
Qaf atmayın oradan. Rica ediyorum...
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Laf atmasınilar, lafa cevap veriyorum.
MEHMET GEDİK (Bursa) — Nasıl
cevap o öyle?

MUSTAFA YILMAZ '(Devamla) —
Şimdi sizin, demokratik kuralar içinde
seçim yapma isteğiniz olduğuna ben inanımıyorum. Bundan üç ay önce ben' yeni
ım'llfefveikili oldum, Meclise geldim; şura
ya ANAP Genel Başkanı Sayın Turgut
Özal çıktı, «Ben, seçimden önce zam ya
pacak kadar aptal mıyım?» dedi. Demedi
480 —
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imi?.. Bedii. (SHP sıralarından «Dedi, de
di» ses'leri) Peki, Sayın özal dün zam
yaptı, bugün seçim' istiyor; öyle ise nedir
Sayın Öza'l, nedir?.. Siz söyleyin? Dün
zam yaptı, bugün seç:m istiyor... (SHP
ısıraUnndıaın afıkışjla'r)
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Seç'ime daha var.
IBAŞKAN — Sayın Yılmaz... Sayın
Yılmaz, lütfen üslubunuza dikkat edin
ve sözünüzü bitirin.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) -T- Bakın, tekrarlıyor Sayın Başkan.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Ben bir şey demiyorum, ben bir şey de
miyorum; ben Sayın Özal'ıa bir şey di
yorum...
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, tekrarlıyor; müsaade
ediyorsunuz...
IBAŞKAN — Sayın Yılmaz, üslubu
nuza dikkat edin.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Dedi ki, «Seçimılıerden önce zam yapacak
kadar 'aptal mıyım?..» Tekrar edeyim;
dün zam yaptı, bugün seçim istiyor..
(ANAP .sıralarından gürültüler)
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın »Başkan, balkın tekrar edi
yor ve siz müsaade ediyorsunuz.
IBAŞKAN — Dikkat ©din üslubunuza
Sayın Yıllımaz ve bitirin sözünüzü, süre
niz dolmuştur, «Lütfen bitirin» diyo
rum.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Asılında, size şunu söyleyeyim sayın
ANAP'lıllar, Sayım özal seçime şunun için
gitmek istiyor bence; Seçimi erken yap
masının sebeplilerinden birisi, enflasyona,
yapılan ve yapılacak olan zamlara kılıf.
Çünkü, buraya çıkan değerli balkanları
mızın çoğu «Efendim, enflasyon olacak;
çünkü seçim geçirdik» diyorlar. Bu sene
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enflasyonun çok yüksek olacağı belli ol
du. Sayın Özall, buna kılıf aramnalk için
bir seçim havasına girmek istiyor ve yi
ne, «Ne yapayım; bu sene die belediye
seçimi d'du, enflasyon yüzde löO'ü bul
du» diyecek.
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, llütfen bi
tirin efendim.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Bitiriyorum Sayın Başkan.
IBe'ıediyeterün büyük çoğunluğu eliniz
de, belediyeler, büyük ölçüde, hemen hemsn tamamına yakını efeizde. Benim
aklıma çeşitli sorular geliyor : ANAP
İktidarı seç'm istiyor; bu beteliiye başkan
larına acaba tahammüllleri mi kataıadı?
Yani, kemdi arkadaşllarını bu kadar mı
sevmiyorlar, bu kadar mı yolsuzlukları
na tahammülleri kalmadı? (SHP sırala
rından alkışlar)
ıKendilerü de şunu biliyorlar : Yeni
den seçime giderllerse, bu belediye baş
kanlıklarının yarısını bile kıazanamayacakllar, dörtte birini bile /kazanamayacak
lar.
MEHMET GEDİK (Bursa) — Seçi
me aynı başkanlarla gideceğiz.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Hadi o zaman...
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Buna rağmen, bu başlkan'lardan bu ka
dar mı bıktılar, bu kadar mı nefret edi
yorlar kendi arkada şiarımdan ki, seçimi is
tiyorlar? Bu beni düşündürüyor.
iMEHMET GEDİK (Bursa) — Sen
kendi içine balk.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Başka bir teklif...
ıBAŞKAN — Sayın Yılmaz, bitirin
sözünüzü lütfen efendim, aksi takdirde
sözünüzü keseceğim. (SHP sıralarından
gürültü'er)
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SALİH SÜMER «Diyarbakır) — Sus
muyorlar iki, Sayın Başkan.
IBAŞKAN — Lütfen,
arkadaşlar...
(Müsaade edin efendimi.
iMUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Efendim, beni konuşturmuyorlar.
BAŞKAN — Hayır efendim, siz, sü
rekli tahrik ediyorsunuz milleti. Seçim
kanunu teklifi konusunda konuşun ve bi
tirin (Sözlerinizi lütfen.
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Mü
saade etmiyorlar ki... Susmuyorlar Sayın
Başkan.
IBAŞKAN — Efendim, siz bari laf at
mayın arkadaşınıza.
iMUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Sayın Başkan, son cümlllemi söyleyerek,
konuşmamı bağlayacağım efendim.
Eğer bunlar yanlışsa, bir şey daha ak
lıma geliyor, bunu burada söyleyeceğimi;
tabiî, beş altı ay sonra veya bir sene son
ra ortaya çıkacak. Sayım ;özall, bence Re
isicumhur adayı. Seçimi kıştan sonra ya
parsa, beledi yellerin tamamımı kaybede
cek; ANAP Grubu içimde gücünü yitire
cek ve Reisicumhur seçilemeyecek. «Bel
ki belediyelerin bir kısmını alırım da,
grup içimdeki hâkimiyetimi kaybetmem
-292'ye güvenerek- Reisicumhur olurum»
hesabıyla seçimi bir an önce yapmaya
çalışıyor. (ANAP sıraOanndan gürültü
ler)
MEHMET GEDİK (Bursa) — Siz
kendi içimize, kendi grubunuza bakım.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Benim kendi görüşüm bu.
.BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bitirim
lütfen efendim. Sözünüzü bitirmiyorsunuz, ben sözünüzü kesmek zorundayım.
Sürenizi 7 dakika geçtiniz efendim.
NEOCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sa
taşmaları da nazara aldınız mı Sayın Baş
kan?
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BAŞKAN — Sataşmaları nazara al
dım. Lütfen müsaade buyurun.
Sayın Yılmaz, 7 dakika geçti diyorum
efendim.
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) —
Bitiriyorum efendim, bitiriyorum.
©ani kızarak dinlediğimiz ve bu sabrı
gösterdiğimiz içim hepinize teşekkür eder,
saygı1!ar sunarım arkadaşlarım.
USrfğ olun. (SHP sıralarımdam alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ödlerim.
EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın
Başkan, Alpaslan IPeMivanlı'yı susturun,
herkese laf atıyor.
BAŞKAN — Efendim, çok söz atan
lar ön sıralarda oturmasınlar, her iki ta
rafa da rica ediyorum. (Alkışlar)
Hükümet adına, Sayın Adalet Baka*nı söz istemişlerdir.
Buyurun efendim.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; bu
kanun teklifiyle getirilmek istenen şu
dur ;
Anayasa Mahkememiz, daha önce
2972 sayılı Kanunumuzda yapıfflan deği
şiklikler üzerine iptal karan verdi ve T
yıllık bir süre tanıdı. Seçim Kanununda
ki boşluklarım doldurulması için Ana
yasa Mahkemesinin vermiş olduğu 1 yıl
lık süre dolmak üzeredir. 'Bu sebeple, bu
kanun teklifi Meclise sevk edilmiştir.
ArkadaşHarımın da anlattıkları gibi,
Anayasa
Mahkememizin" İptal kararı,
teşkilatlanma İle ilgili hükümllerdekıi 2/3
oranını yüksek bulmuş olmasına dayan
maktadır. Kanun metalimde, daha evvel
teşkilatlanma ile ilgili 1/2 oramı vardı
tekrar oma dönüldü ve kasabaJlar için de
1/3 oranına dönüldü.
IBu kanun teklifi ile getirilen diğer de
ğişiklikler şunlardır... Önseçim müesse-
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sesi için her siyasî partiden şikâyetler vu
ku buldu. Cumhuriyet Başsavcılığında
üye kayıtları tutulmaktadır. Bu defa,
«Herhangi bir hileye başvurulmasın,
Cumhuriyet Başsavcı'lığındalki üye kayıt
ılan esas alınmak suretiyle önseçim yapıllsın» dendi. Buna ait madde değişiklikUeri var ve yine bununla alakalı, bütçeden
Cumhuriyet Başsavcılığına para aktarma
dle ilgilıi hükünf.er var.
ı'Büyükşehir belediyelerinde, bağım
sız belediye başkan adaylarının durumu
meşkûk idi. Bağımsız adaylığını koyanla
rın seçilmeme veya seçime iştirak düriimi'iarii münakaşalı idi. Ona aydınllıık ge
tirmek ve bağımsızlara da .seçime girme
•imkânı tanımak için değişiklik getiril
mektedir. Üzerinde en çok münaıkaşa
ediilen husus ise, ,seç,;<mi!erin ekim ayında
yapılması hususudur.
(Muhteremi mil'letvekiffleri, şu anda
mevcut kanunumuz «Mahalilî idareler se
çimi haziran ayında yapılır» der. Bura
da getirilen değişiklik ile «Ekim ayında
yapılır» hükmü getirüîmektedir. Bütün
iddia, bunun Anayasaya aykırı olduğu
noktasında toplanmaktadır.
Evvelemirde, iddialar arasında...
İMEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Elâ
zığ) — İddia değil, gerçek.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamlla) — «Ger
çek o'lduğumı» söylüyorsunuz; izah etme
ye çalışacağım efendim.
İddialar arasında bir ayniyet ollıması
gerekir. 'Bir taraftan, «Seçimler erkene
alınırsa Meclisi boykot ederiz. Geceyarısı baskınıyla, erken seçim kararı alına
cak» deniyor; yani Anavatan'ın 1988 yı
lı içerisinde mahallî seçimlere gitmek için
bu kanun değişikliğini yaptığı iddiası
ileri sürülüyor ve böyle bir ha!lde de par
tileri temsil eden genel başkanllar aracı
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lığıyla, buna karşı olunduğu ifade edili
yor; bir taraftan da, arkadaşlar diyorlar
ki, «Var mısınız yarın seçime, var mısı
nız haziranda seçime?» Yine aynı arka
daşlar, «Anayasa »Mahkemesine gideriz,
bu kanunu iptal ettiririz» diyorŞar. Yani,
«Size, 1988 yılında seçim yaptırmayız»
diyorlar. (SHP ve DYP sıralarımdan gü
rültüler) O halde, o hailde... (SHP ve
DYP sıralarından 'gürültüler)
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel)
Haziranda var seçim.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Mü
saade buyurun efendim; yanlış anlamışsam, zaman içerisinde, maddeler üzerin
de konuşurken tavzih etme imkânına sa
hip olursunuz.
Şimdi, evvelemirde, 1988 yılı içinde
seçime razı mısınız, değil misiniz? Ger
çi, bunu belirtmek zorunda değilsiniz;
ama, her hatip, hem, «Yarın var mısınız
seçime?» diyor, hem de «Anayasa Mah
kemesine gidip, iptal ettireceğiz» diyor.
Evvtlemirde, bu noktadaki mübayeneti,
bu suretle ifade etmek istiyorum.
Muhterem milletvekilleri, Anayasaya
aykırılık noktasına gelince... (SHP sıra
larından gürültüler)
TUFAN DOĞU (Muğla) — Huku
ka saygı var orada.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Mü
saade buyurun efendim, elbette ki o nok
taya da geleceğim.
«1988 yılı içerisinde bu seçimin ya
pılması Anayasaya aykırıdır» diyorsunuz.
Sizin dediğinizi doğru kabul edelim. O
zaman, «Haydi seçime, yarın seçime ve
ya haziranda seçime» demenizin, Anaya
saya uygunluğunu siz nasıl ispat edersi
niz? (ANAP sıralarından alkışlar, SHP
ve DYP sıralarından gürültüler)

— 483 —

T. B. M. M.

B : 43

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) —
Yanlış anlama var, «Anayasayı değişti
relim» . diyoruz.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU. (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, eğer izin verirseniz,
Türkiye'nin gündeminde fevkalade has
sasiyetle üzerinde durulan, mesele yapı
lan bu hususta, biz de görüşümüzü ifa
de etme imkânını bulalım.
Muhterem milletvekilleri, bugünkü
mevcut kanunumuza göre, seçimler hazi
randa. Hangi haziranda?.. 5 yılda bir
haziranda. (SHP ve DYP sıralarından
gürültüler)
ÎRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) —
Başlangıcı ilan edildi.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Mü
saade buyurun efendim.
1988 yılı haziranı, illa 5 yılın doldu
ğu gün ise, 1984 25 Martına göre 5 yıl
dolmuş mudur? Dolmamıştır. Peki, 1989
yılı haziranı, eğer illa 5 yıl ise, 5 yıl geç
miş midir? Geçmiş olacaktır. O zaman,
sizin iddianız doğruysa, bu andaki mev
cut kanuna göre 1988 haziranı da, 1989
haziranı da Anayasaya aykırı bir hüküm
dür.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Martta
yapalım,
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — «Ya
palım» meselesini, elbette ki kararlaştır
mak gerekecek, izin verirseniz, mesele
nin içindeki çelişkiyi ifade etmek istiyo
rum.
1988 yılı haziranı için «5 yıl dolma
dı» diyorsunuz, 1989 yılı haziranı için
«5 yilı geçti» diyorsunuz. Eğer zaten,
ekim ayı Anayasaya aykırıysa, haziran
ayı da Anayasaya aykırıdır. O zaman,
Anayasaya aykırı mevcut bir durumu
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- Anayasa Mahkemesinde dava edilmemiş
olduğuna göre - fiilî durum olarak mı
kabul edelim, yoksa gelen bu kanun tek
lifiyle, iddianızı ispat için, Yüce Anaya
sa Mahkemesinde size dava açmak için
fırsat mı tanıyalım? Eğer, hukuka aykı
rılık varsa; Anayasa yönünden, hukuka
aykırılık yönünden bu kadar rencide olu
yorsanız; dava açmak, meseleyi hukuk
rayına oturtturmak için işte size bir fır
sat...
Biz, hukuka ve Anayasaya saygılıyız.
Yüksek Komisyonda da ifade ettiğim gi
bi, Anayasa Mahkemesinin vereceği ka
rarlar için hiçbir rahatsızlık duymuyoruz;
çünkü, Anayasa Mahkemesi bu kararla
rı verirken, ne iktidar partisinin, ne mu
halefet partisinin hatırı için vermiyor;
Anayasa Mahkemesi bu kararlan, pür
adalet ve hukuk açısından veriyor. Bu
itibarla, biz Anayasa Mahkemesine ina
nıyoruz; vereceği karara saygılıyız. Siz
Anayasa Mahkemesine inanmıyor musu
nuz ki, bu kadar telaşlısınız?
Muhterem milletvekilleri, Sayın Aşık,
«Anayasa Mahkemesinde açılan davalar
dan 14 veya 15'i kabul edildi» diye söy
ledi. Sayın Aşık'ın matematiği kuvvetli
dir; ama, orada bir yanlışlık yaptı. Açı
lan davalar kaç maddeden açıldı, kaç fık
radan açıldı, kaçta kaçı kabul edildi?..
Yüzde 5'i kabul edildi. Sayın Aşık'ın de
diği gibi, 14 tanesi kabul edildi, 21'i red
dedilmedi; yüzde 5'i kabul edildi, iddia
ların yüzde 95'i reddedildi. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Şimdi, Yüce Anayasa Mahkemesinin
kararları, ne bizim için bir belge, ne sfein
için bir belgedir; hukukumuz için bir
imkândır. Biz, Anayasa Mahkemesinin
varlığından ancak şükran duyuyoruz;
çünkü, bu iddialara karşı kamuoyunda
veya vicdanımızdaki rahatsızlıkları giide-
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recek tek merci Anayasa Mahkemesidir;
eğer, hukuka aykırılık varsa, onu gide
recektir. Başta da söyledim; biz, Anaya
sa Mahkemesine güveniyoruz, o sebeple
rahatız. Siz, Anayasa Mahkemesine gü
venip güvenmemekte serbestsiniz, ama,
zannediyorum ki, bu anayasal müessese
ye hepimizin saygı göstermesi gerekir.
Muhterem milletvekilleri, biz her za
man, her yerde şunu açıklıkla ifade et
tik; bu kürsülerde de ifade ettik, bugün
de ifade ediyoruz : Demokraside, en kü
çük oyun, en az oy grubunun değerlen
dirilmesi, Türkiye'de denenmiştir; de
mokraside bir görüştür. Buna mukabil,
daha çok oy alan partilerin meclislerde
temsiline imkân tanıyan usul de şimdi
denenmektedir ve biz Anavatan Partisi
olarak, bundan yana olduğumuzu ifade
ettik Biz, Anavatan Partisi olarak, koa
lisyonların Türkiye'ye zarar getirdiğini
ve bir daha koalisyonlara dönmeyecek
seçim sistemlerini getirdiğimizi ifade et
tik. Yüzde 36 oyla biz iktidar oluyoruz,
yüzde 36 oyu siz alın, siz iktidar olun.
AHMET UNCU (Kahramanmaraş)
Öyle şey olmaz; yanlış.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Ana
vatan Partisinin çok yıprandığını söylü
yorsunuz, bu zamlar sebebiyle Anavatan
Partisinin halkın gözünde itibarını kay
bettiğini söylüyorsunuz. O zaman, Ana
vatan Partisinin gideceği seçimlere sizin
de iştirak etmeniz gerekir, bu fırsatı de
ğerlendirmeniz gerekir,
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sa
yın Bakan, genel seçime gidelim.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Şim
di, bu kanunla seçim tarihi tespit edilmi
yor; seçim tarihinin tespiti ayrı bir ka
nunla Yüce Meclise mutlak gelecektir.
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Şimdi, eğer Yüksek Seçim Kurulu "
Başkanı, «Seçim tarihi 25 Marttır» der
se, hangi esasa göre diyecek? Mevcut
kanuna, «Haziranda seçimler yapılır»
hükmüne rağmen, «Anayasa emri beş
yıl; 25 Marttır» diye mi tefsir edecek?
Yüksek Seçim Kurulunun sırtına böylesi
ne bir yük mü vermek istiyoruz veya
Yüksek Seçim Kurulu «6 Haziranda se
çim yapılır» veya «1989 yılında seçim
yapılır» derse, «Anayasaya aykırı bir ka
nun tatbik etti» demek suretiyle, tekrar
töhmet altında bırakmış olmaz mıyız? Bu
itibarla, seçim tarihi burada tespit edil
miyor. Seçimlerin tarihi, Yüce Meclisin
daha ileride vereceği bir karar veya çı
karacağı bir kanunla açıklanır.
M. TURAN BAYAZIT (îzmir) —
Sayın Bakan, demin «kanuni» dediniz.
Kanunla mı, kararla mı?..
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Fark
etmez efendim; burada «karar» tabiri
yar.
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Zabıtla
ra geçiyor Sayın Bakan. «Fark etmez»
diyorsunuz; nasıl fark etmez?..
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Evet,
zabıtlara geçiyor efendim.
Efendim, geçen defa bu Meclisin hu
zuruna, seçimlerin erken tarihe alınma
sı hükmü kanun ile geldiğinde, aynı sıra
lardan vaki itirazlar, bunun bir karar ol
ması yolunda idi. Şimdi karar teklif edi
yoruz, «Kanun olsun» teklifi var. Ana
yasamızda, ne kanun için, ne karar için
açık bir hüküm yok; ama yine karar için
var.
Bakın şimdi, «Meclis, bu süre dolma
dan seçimin yenilenmesine karar verebi
leceği gibi...» diyor. Burada «karar» ke
limesi geçiyor. Siz, Anayasanın bir başka

T. B. M. M.

B: 43

yerinde, «Seçim tarihi için kanun çıkarı
lır» hükmünü bulamazsınız. Bu itibarla...
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Anaya
sanın 77 nci maddesini mi okudunuz Sa
yın Bakan?
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Evet
efendim.
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Bu, Mec
lis için Sayın Bakan.
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) —
Anayasanın 127 nci maddesinde var;
«Kanunla yapılır» diyor.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Ma
hallî seçimlerin tarihinin kanunla olaca
ğına dair. hükmü siz nereden çıkarıyor
sunuz?
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Anaya
sanın 67 nci maddesinde var Sayım Ba
lkan, 67 nci maddeye bir bakın.
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım. Sayın Güribüz, siz burada
izah ettiniz düşüncellerinizi; karşılıklı komuşmayalıım.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — «Seçim
tarihi kanunla tanzim edilir» tabiri yok.
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — 67 nci
maddeye bakın Sayın Bakan.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Baktık
efendim, siz bir daha okuyun; maddede
ne yazdığını daha iyi görürsünüz.
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın
Balkan, elinizde, bakın. Adalet Bakanısınız,
konuşmalarınız zapta geçiyor,
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, şimdi şunu söylü
yorum : Eğer ortada, iddia ettiğimiz Ana
yasaya aykırılık varsa, bugün var; aykırı
lık var ise, bugünkü kamunda var. Ko
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misyonda sorduğumda, bir siyasî parti
grubu adına konuştuğunu söyleyen arka
daşımız öyle iddia etti, «25 Martta seçim
yapılır; ama, bir hafta, iki hafta gecikir
se, Anayasaya aykırı olmaz» dedi. Bu
nun, «Biraz Anayasaya aykırı olur, biraz
olmaz» gibi mantığını ben izah edemedim.
Bir diğer arkadaşıma, «Peki, 1984 yılı 25
Martta mahallî seçim kararı alındığında
Meclisi terk 'etmiştiniz; • niye Anayasa
Mahkemesine gitmediniz?» diye sordum.
Meclisi terk etmek hususunda toıir cevap
vermedi; yalnız şunu söylediler : «O za
man seçimlin yapılmasında fayda müla
haza ettik. Anayasa Mahkemesine git
medik.»
Arkadaşlar, bir siyasî parti, seçimin
yapılmasında fayda mülahaza ediyor,
Anayasa Mahkemesine gitımiyorsa, Ana
yasa Mahkemesi hususundaki liddialarının samimiyet derecesinin takdirini sizlere
bırakıyorum.
Şimdi, bir taraftan «demokrasi» diyo
ruz, dünya milletlerine benzemeye çalı
şıyoruz; bir taraftan da diyoruz ki, «292
sayısını bir tarafa atın, gelin 'bizimle an
laşın; sizin seçime gitmemize vize vere
lim.» Peki muhterem millet vekiller i, İn
giltere'de milletvekili seçimine gitmek için,
İngiliz Başbakanı kendi kendin© karar
alıyor ve gidip İngiliz Kralına, -bugün
için Kraliçesine- tebliğ ©diyor. «Ben, 20
gün sonra seçime gidiyorum» diyor. Ne
kemdi Meclis grubuna, ne Meclise, me
bir ıbaşjka yere danışıyor, soruyor..
EROL AÖAGIL (Ankara) — İngilte
re'de on senede bir Anayasa değişımliyor
mu?...
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Devamla) — «Seçim
kararı aldım» diyor, Kraliçeye tebliğ edi
yor. İngiltere'de bir tek Başbakana tanı
nan hakkı, burada Yüce Meclise tanımı-
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yoruz... Bunun takdirini ve demokrasi
mevzuundaki samimî inançlarımızın değerlendiniknesinıi kendi vicdanlarımıza bı
rakıyorum.
Hepinizi
saygıyla
selamlıyorum.
(ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Bakan.
EROL AĞAGÎL (Ankara) — İngilte
re'de 10 senede Anayasa mı değişiyor?
BAŞKAN — «Son söz milletvekiiinindir» kuralına göre, Sayın Kâzım özev,
buyurun efendini. (SHP sıralarından al
kışlar)
Sayım özev, süreniz 10 dakikadır.
KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; görü
şülmekte olan yasa teklifti hakkındaki gö
rüşlerimi arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. Hepinizi :saygı ile selamla
rım. (SHP sıralarından alkışlar)
Anavatan Partisi, aylardır basında yer
alan ve kamuoyunu da hayli meşgul eden
yasa teklifini, öncelik vererek, Yüce Mec
lisimize getirmiş bulunuyor. ANAP, si
yasal iktidarı eline geçirdiği 1983 yılından
bu yana, seçimlerle ilgili yasalarda o den
li değişiklikler yaptı ki, bırakın siyasî par
tileri ve halkımızı, seçtimılerie ilgil yaptı
rımcı (kurullar dahi bu değişikliklerin ne
anlama geldiğinde zorluk çeker oldular.
Geride bıraktığımız yerel yönetimler, ye
nileme, ara ve genel seçimlerde, bu zor
luğu, sanıyoruz bizler kadar ANAPlı ar
kadaşlarımız da yaşıamış olmalılar.
Değişik ilçe ve il seçim kurullarının
aynı konu üzerinde getirdikleri farklı yo
rumlar ya da sorumluluğu üzerinden atma
gayretleri veya yorum farklılıklarının ge
tirdiği yanlış kararlar, halik iradesinin se
çimlere doğru yansımasına da, çoğu yerde
engel oldu^ Sanıyorum, bundan ıtüm siyası
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partiier rahatsızlık duydular ve siyasî
anlamda zarara uğradılar.
Demokrasilerde, oturmuş kurumlar ve
kurallar vardır. Bizde demokrasi tam an
lamıyla yerleşmediği için, belli sıkıntıla
rın zaman zaman karşımıza çıkıyor olma
sını da doğal karşılamak Hazım geldiği
inancındayım; ancak, bunun da bir sını
rı olmalıdır. Bir önceki yanlıştan ders
alınmalı ve alman bu ders sonucunda da,
benzer yanlışlıklar içerisine girilmemelidir. Ama görüyoruz ki, ANAP ve onun
içinden çıkan Hükümet, önceki yanlışlık
lardan ders almadığı gibi, çok fazla uya
nık davranma özlemimden olsa gerek,
yanlışa, yeni yanlışlar getirmeye çalışıyor
ve tabiî ki, yanlış da oldukça büyüyor.
Hal böyle olunca da, bir ıgün «Demokra
sinin ülkemdzde tam olarak işlemekte ol
duğunu ve ülkede bundan böyle askerî
müdahalelere yer olmayacağını» söyleyen
Başbakan, bir başka gün, rahatlıkla, ara
rejimden söz edebiliyor.
Sayın Başkan, sayın milletvekillileri;
demokrasilerde, oturmuş kurumların ve
kuralların olması gerektiğini, çok partili
demokratik yaşama geçmemizin üzerinden
41 yıl geçmiş Olmasına karşın, ülkemizde
demokrasinin tam anlamıyla yerleşmedi
ğini ve bunun doğal sonucu olarak da, za
man zaman bazı zorluklarla karşılaşıldığı
nı biraz önce vurgulamıştım.
, Demokrasilerde, siyasî partiler vazge
çilmeyecek unsurlardır, dolayısıyla, de
mokrasilerin en önemli kurumu, genel
ve yerel seçimlerdir. Seçimlerin olmadığı
ülkelerde demokrasiden söz edilemez. Se
çim olgusu, demokratik yaşam için bu
denli1 büyük önem arz ediyor olmasına
karşın, seçim ve buna bağlı olarak seçme
ve seçilme kuralılarının hâlâ yerleşim dü
zene geçmemiş olması ve bu konuyla dıa
•bu kadar fazla uğraşılmasını iyi niyetli
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uğraş olarak nitelemek ve hoşgörmek
olası değildir. .
Yasanım genel gerekçesinin yedinci pa
ragrafında bakınız ne deniyor? «özellik
le demokrasimin ara ana kesintiye uğra
dığı ülkemizde, demokrasiyi yerleştirmek
ve onun organlarına sahip çıkmak hepi
mizin başta gelen görevidir. 6 Kasım se
çimleri ilö işlemeye başlayan Parlamenter
rejiımiın, isıağlrklı b:r yapıya kavuşması için
kabul ©dilen yeni Anayasanın ve kanun
ların uygulanması sırasında ortaya çıka
bilen aksaklıklar r gidermek, boşlukları
doldurmak yani hukukî rejimi tesis etmek,
yine hukuk çerçevesi içerisinde, yasama
organının görevidir.»
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ve yerleşen demokrasimin organlarına sa
hip çıkmak, kurallara sık sık karşı çık
mak ve o kuralları (kendi isteğinin, doğ
rultusunda çalıştırılacak yasalarla ve bu
yasaların getirdiği çok sayıdaki yanlış
lıklarla mümkün olmaz. Yasa, hem böy
le bir gerekçeye dayandırılmak istenJiyor
ve hem de kuralar çiğneniyor, çıkar kol
lanıyor, çiıktar gözetlemiyor ve bunun için
de, azınlık oylarla alınan çoğunluk par
maklar kullanılıyor. Bu, hoş değildir;
bu, doğru ve demokratik bic anlayış de
ğildir. Yasanın gösterilen ana lamacı, Ana
yasanın ve kanunların uygulaması sırasın
da ortaya çıkabilen aksaklıkları gidermek,
boşlukları doldurmak, yani hukuk reji
mini tesis etmek ve bunu da yine hukuk
çerçevesi içerisinde gerçekleştirmektir;
ama, yasanın artık herkesçe bilinen amacı
bellidir, ortadadır : Anavatan saltanatım
ülkede sürdürmek, ne pahasına olursa ol
sun sürdürmek; yasaları ve anayasaları
çiğneyerek... Olmaz böyle şey.

Bu gerekçenin ruhu ile, getirilen ya
sanım l'çeriği arasında büyük çelişkiler bu
lunmaktadır. Her ne kadar, yeni Anaya
sanın gerekçesinde ileri sürüldüğü gibi, 6
Kasım seçimleri ilıe işlemeye başlayan par
lamenter rejimin sağlıklı bir yapıya kavuş
ması için kabuiı edildiğini kabul etmiyor
olsam da, halen yürürlükte olan ve mil
letvekilliği görevine başlarken bağlılık ye-,
miini ettiğim Anayasanın ihlal edilmesine
gönlüm razı olmuyor. Bu gerekçe ile önü
müze sürülen yasa, her şeyden önce, tü
müyle, Anayasaya aykırıdır ve bunu
«Anayasaya bir ıkere uymayacağız» diye
rek, bizzat Sayın Başbakan Turgut Özaıl
itiraf etmektedir. Bu sözler, bir 'başbaka
nın ağzından ilk kez çıkan sözler olarak,
cumhuriyet tarihimize geçmiş bulunmak
tadır ve Sayın Başbakanın bu amlayışının,
anlaşılmaz beyanınım büyük bir talihsizlıik olduğu inancındayım.

Anavatan Partisinin değerli milletve
killeri, lütfen y'yi düşünün, aklınızın ve
vicdanınızın sesimi iyi dinleyin; hem ken
dinize yazık ediyorsunuz, hem de genç
demokrasimize.
Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Özev.
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın
Başkan, Sayın Bakandan bir sorum var.
Tutanaklara geçmesi yönünden yaradı
olacağı düşüncesindeyim.
BAŞKAN — Buyurum.

Yine gerekçeyi örnek vererek, konuş
mamı iznimizle sürdüreceğim, Biraz önce
de beliırttiğim gibi, demokrasilerde seçim
ve seçimlerle gelen makamlar, seçimlerle
alınan görevler, birer organdırlar, birer
kurumdurlar. Demokrasiyi yerleştirmek

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın
Başkan, bu, her ne kadar kanun teklifi
ise de, Hükümetçe benimsendiği ve des
teklendiği anlaşılıyor. Tekliften, seçim
lerim 1988 yılı ekim ayında mı, 1989 yı
lı ekim ayında mı yapılacağı anlaşılmıyor.
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Bunun, Sayın Bakanca cevaplandırılması nı rica ediyorum.
BAŞKAN — Buyurum Sayın Bakanım.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) —
Efendim, sayın mliletvekiümnz bu soruyu
komisyonda da sormuştu. Şu anda, tek
lifte, 1988 veya 1989 diye bir şey yok. O,
daha sonra Yüce Meclisçe ayrıca bir ka
rar ile kararlaştırılacaktır.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
M. TURAN BAIYAZFT (İzmir) — So
rum var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Soru işlemi .bitmiştir
öferidim; bir kişi soru sordu, bitti efen
dim.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) —
«Tespit bitti» demediniz efendim.
BAŞKAN — Demedim ama, başka
soru sormak isteyen olmadı. Soru, soruyu
açıyor.
Sayın Gürbüz, buyurun.
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Hükü
met temsilcisi Sayın Bakan, aynı zaman
da Adalet Bakanıdır. Kendilerinin bu
konudaki şahsî görüşlerini de istiyorum;
«5 yılda bir» ifadesinden, 1988 yılı mı,
1989 yılı mı anlaşılmaktadır?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Yal
nız, izin verirseniz sualler tespit edilsin
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sual işi bitti.
Evet...
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) —
«Tespit bjtti» demediniz efendim.
(BAŞKAN — Lütfen, Sayın Bayazıt...
Lütfen... Çalışma süresinin dolmasına 15
dakika kaldı, lütfen...
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) —
Sayın Başkan, usul böyledir; «tespit bitti»
demeniz gerekir.
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BAŞKAN — Yani, demedik diye,
ömür boyu sual sormanız gerekmez ki
canım...
Buyurun Sayın Bakan.
ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN. SUNGURLU (Gümüşhane) —
Efendim, Sayın Gürbüz bu sualleri ko
misyonda da sormuştu. O günden sonra
da Hükümet bu meseleyi Bakanlar Ku
rulunda görüşmedi. O zaman da, bu hu
susta bir Hükümet görüşünün teşekkül
etmediğini ifade ettim. Benim, burada,
şahıs olarak fikir beyan etmem söz konu
su değil; elbette ki burada Adialet Ba
kanı olarak oturuyorum.
Arz ederim efendim.
M. TURAN BAYAZIT {tzmir) —
Bende bunu soracaktım. Teşekkür ede
rim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Teklifin Anayasaya aykırı olduğuna
ve Anayasa Komisyonuna havale edilme
si konusunda bir önerge vardır, okutu
yorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşülmekte olan 28 sıra sayılı Tek
lifin aşağıdaki gerekçeyle 7 nci madde
si Anayasaya aykırı olup yine bazı mad
deleri Anayasaya aykırı ve seçmen irade
sini kısıtlayan hükümler getirdiğinden,
Teklifin tümü üzerinde konuşmalar bi
tip maddelerine geçilmeden önce, incelen
mek üzere bir kere daha Anayasa Ko
misyonuna gönderilmesini arz ve teklif
öderiz..
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Kamer Genç
Tunceli
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ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, Anayasa Komisyonunda,
Anayasaya aykırılık iddiası ileri sürülmek
suretiyle münakaşa edilmiş ve Anayasa
Komisyonu bunun Anayasaya aykırı ol
madığına karar vermiştir. Bu sebeple
önergeye katılamıyoruz.

Salih Sümer
Diyarbakır
Halil Çulhaoğlu
İzmir
Hasan Zengin
Manisa

'BAŞKAN — Teşekkür ederim.
İzahat vermek ister misiniz efendim?

Haydar Erdoğan
Istaribiıl
Gerekçe:
Anayasamız, 127 nci maddesinde yerel
yönetim seçimlerinin beş yılda bir yapı
lacağına dair emredici bir hüküm getir
miştir. Bu teklif, seçim dönemi' yerine
seçimin yapılacağı yıl gibi Anayasa ve
yasalarda olmayan değişik deyimler ge
tirerek, seçimin beş yıllık sürenin biti
minden önce yapılmasını amaçlamakta
dır. Nitekim Anayasa Komisyoınunda gö
rüşülen ve sonra geri çekilen birinci tek
lifin genel gerekçesinde de bu durum
açıkça anlatılmaktadır.
Yine Anayasa 127 ve 67 nci madde
lerine aykırı olarak seçim gününü yasa
yerine Meclis kararına bağlaması.
BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim?..
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI
GALİP BEMİİREL (Malatya) — Katıl
mıyoruz efendim.

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın
Başkan, konuşmamda açıklamıştım, konu
Önergede de açıktır.
ıBAŞKAN — Sayın Gürbüz, genel ko
nuşması sırasında bunu ifade etmişlerdi.
Teklifin, Anayasa Komisyonuna iade
sini isteyen önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir.
Kanun teklifinin tümü üzerindeki mü
zakereler tamamlanmıştır.
Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Katbul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz
dolmak üzeredir, bu itibarla, görüşme
lere kaldığımız yerden devam etmek ve
gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini
sırasıyla görüşmek için, 3'1 Mart 1988
Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak
üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati: 18.47

BAŞKAN — Hükümet?..
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, TRT Kurumu hak
kında 1987 yılında ileri sürülen iddialarla
ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Adnan
Kahveci'nin yazılı cevabı (7/85)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
TRT ile ilgili tür yıl önce ortaya atı
lan iddiaların neticelenmemesi karşısında
aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sa
yın Adnan KahVeci tarafından yazılı ce
vaplandırılmasını saygılarımla rica ederim.
Murat Sökmenoğlu
Hatay
1. TRT'nin dekorlarının 26,5 milyon
liraya ihale edildiği tarihte, ihalenin ve
rildiği isimde Türkiye sınırları içinde bir
şirket var mıdır?
2. Olmayan 'bir şirkete verilen ihale
nin karşılığında 26,5 milyon lira öden
mesi suç değil midir?
3 Vergi de kaçırdığı anlaşılan, ha
yali şirketin patronu hakkında ne gibi
işlem yapılmıştır?
4* İhaleden haberi olmadığını söy
leyen, ama ihale komisyonuna 'başkanlık
eden İstanbul TV Müdürü hakkında her
hangi 'bir işlem yapılmayacak mıdır?
5, Dairesini döşetmek için iki yıl ön
ceki fiyatlarla 20 milyon liralık eşyayı
usulsüz olarak aldıran, sonra da minare
ye kılıf hazırlatmak amacıyla sanki bu eş
yalar hiç alınmamış gibi 7 ay sonra Yö
netim Kurulundan karar çıkaran TRT
Genel Müdürü hakkında işlem yapılma
yacak mıdır?
6. İkinci kanal sorumlusunun amca
sı, Amerikalı sevgilisiyle birlikte, Ameri-

ka'dan İstanbul'a gelip, Sheraton Otelinde
'bir hafta kalmış mıdır? Uçak ve otel
masrafları dahil bütün giderleri TRT ta
rafından ödenmiş midir? Ödendi ise bu
konuda kim emir vermiştir?
7. İkinci kanalın açılışı dolayısıyla
faturaları hayli yüksek fiyatla ödenen
papyonlar, tuvaletler, küpe ve kolyeler,
lüks ayakkabılar, gömlek yerine alındığı
bildirilen elbiseler, usulüne uygun olarak
mı satın alınmıştır?
8- Yayınlanan sözkonusu belgeler
sahte midir? Sahte ise bunları ortaya atan
lar hakkında ne gibi bir işlem yapılmış
tır?
9. Gerçekse niçin suç sayılmıyor, suç
lular hakkında neden işlem yapılmamak
tadır?
10. TRT ile ilgili DYP Partisinin
1 sene evvel Meclis araştırması açılması
na dair verdiği önergeyi red ederken
«Yayınlar ve belgeler doğruysa yapanın
yanında kalmıyacağı» niçin Hükümetçe
vaat edilmiştir?
'Şimdi ne yapılmış ve gerçekler karşı
sında ne gibi önlemler alınmıştır?
T.C.
Devlet Bakanlığı
29 . 3 . 1988
Sayı : 03 - 7/503 - 002
Konu : Yazılı soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi: İÜ .3.1988 tarih ve Kan. Kar. Md.
7/85 - 471/02375 sayılı yazınız.
Hatay Milletvekili Mustafa Murat
Sökmenoğlu tarafından Bakanlığıma yö
neltilen «TRT Kurumu Hakkında 1987
yılında ileri sürülen iddialarla ilgili ola
rak ne gibi işlemler yapıldığına» ilişkin
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yazılı soru önergesi cevabı ekte gönde
rilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Adnan Kahveci
Devlet Bakanı
Hatay Milletvekili Mustafa Murat
Sökmenoğlu'nun Yazılı Soru önergesi
Cevabı
— İkinci Kanal Televizyon açılışı ile
ilgili dekorların Hüsnü Özbey - İrfan
Tankut Dekorasyon İnşaat ve Ticaret
Firmasına 26,5 Milyon Liraya yaptırıldı
ğı, böyle bir' firmanın var olup olmadığı.
ikinci Kanal Televizyonun açılışı se
bebiyle, Atatürk Kültür Merkezi ve Ortaköy Televizyon A Stüdyosuna kurulacak
dekorlarla ilgili olarak, 7 Firmadan tek
lif alınmıştır. Teklif verenlerden biri de
Hüsnü özbey - İrfan Tankut Firmasıdır.
Teklifler, istanbul Televizyon Müdür
lüğü Satınalma Komisyonunda değerlen
dirilmiş ve en ucuz teklifin sözkonusu Fir
madan verildiği tespit edilerek, dekorların
bu kişilere yaptırılmaisına karar verilmiş
tir.
Bu kişiler, daha önce de İstanbul Te
levizyon Müdürlüğünün fuaye ve çay oca
ğının yeniden tefriş ve dekorasyonu için
16 Haziran 1986 tarihinde açılan ihaleye
de katılmış, ancak teklif ettiği bedel yük
sek olduğu için iş başka bir firmaya iha
le edilmiştir.
Hüsnü Özbey - İrfan Tankut'un, TRT
dışında da dekorasyon işleri yaptığına dair
referansları da alındıktan sonra, iş ken
dilerine yaptırılmıştır.
Bu konuda yapılan tahkikat sonucun
da Müfettişlerce bunun bir şirket olma
dığı, iki kişi tarafından bir adi ortaklık
kurulduğu tespit edilmiştir.
İhalenin bir şirkete verilmesi zorunlu
değildir.
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— Genel Müdüre konut alımı ve bu
konutun iki yıl önceki fiyatlarla 20 Milyon
Liraya tefriş edildiği.
1983 yılında yürürlüğe giren, Kamu
Konutları Kanunu uyarınca çıkar'tılmış
bulunan «Kamu Konutları Yönetmeliği»
çerçevesinde Genel Müdür ve Kurum per
soneli ihtiyacı için, günün rayicine uygun
bedellerle, Kurum yetkili organlarının ka
rarlarıyla konut alınmıştır.
Yönetmelikte belirlenen mefruşat alı
mında ise, 23 Eylül 1984 tarihli Resmî
Gazete'de yayımlanan «Kamu Konutları
Yönetmeliğinin, Başbakanlığın 30 Ka
sım 1984 tarihli talimatları ile uygulan
madı durdurulduğundan, konunun açıklı
ğa kavuşturulması için, Maliye ve Güm
rük Bakanlığına yazılan 17 Ocak 1986
tarihli yazımıza verilen cevapta, «mevcut
yönetmeliğin veya bu konuda Kurumu
muzca yeniden hazırlanacak esasların uy
gulanmasının gerektiği» bildirilmiştir.
Bunun üzerine, önceki uygulamalarda
da olduğu gibi, Genel MÜdür'e tahsis edi
len konut ile diğer personel için satın
alman konutların tefrişi için, demirbaş ni
teliğinde mefruşat satın alınmıştır. Ge
nel Müdür konutuna alınan demirbaş eş
ya ve mefruşat için yapılan harcama,
iddia edildiği gibi iki yıl önceki fiyatlarla
20 Milyon değil, 14 060 '618.— TL.'dır.
Ancak, 14 Ekim 1986 tarihli Resmî
Gazete'de yayımlanan, «Kamu Konutları
Değişiklik Yönetmeliğinde, «Görev tah
sisli konutlara alınacak demirbaş eşya ve
mefruşatın neler olacağı Kurumların en
yüksek karar organlarınca belirlenir.»
hükmü gereğince, Kurum gerekli hassa
siyeti göstererek, görev tatısisli konutla
ra alınacak demirbaş eşya ve mefruşatın
neler olacağı hu'susunda Yönetim Kuru
lundan karar istihsal etmiştir. Bu karar,
daha önce Genel Müdür konutu ile, «Gö-
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rev Tahsisli K'onuıtlara» alınan demir'baş
eşya ve mefruşatı, geriye dönük olarak
onaylayan (bir karar olmayıp, ileriye dö
nük bir prensip kararıdır.
— İkinci kanal açılış programına ka
tılan Laura Branigan'ın, sözleşmesinde, ol
madığı halde, altı kişilik Amerika - Tür
kiye geliş - dönüş uçak 'bileti ve otel üc
retinin ödendiği.
Laura Branigan ile yapılan sözleşme
nin 3, 4 ve 8 inci maddeleri uyarınca,
sanatçının altı kişilik 'bir ekiple gelmesi,
ancak ikisi birinci sınıf, ikisi ekonomik
sınıf olmak üzere 4 kişinin Amerika Türkiye geliş - dönüş uçak bileti ücret
leri ile altı kişinin otel masraflarının TRT
tarafından karşılanması hususunda muta
bakata varılmıştır.
Ancak, uçak rezervasyonları altı kişi
olarak yaptırılmış ise de, dört kişinin uçak
biletleri TRT tarafından karşılanmış, diğer
iki kişinin uçak biletleri ise, kendileri ta
rafından karşılanmıştır.
— İkinci kanalın açılışı dolayısıyla
faturaları hayli yüksek fiyatla ödenen pap
yonlar, tuvaletler, küpe ve kolyeler, lüks
ayakkabılar, gömlek yerine alındığı bil
dirilen elbiseler vs usulüne uygun alınıp
alınmadığı.
Görevli personele elbise alınmamıştır.
Sadece, giyimde yeknesaklığı ve dolayısıy
la daha iyi bir görünüm içerisinde hizmet

30 . 3 . 1988

0: 1

vermek düşüncesiyle aynı renk gömlek
ve pantolon alınmıştır.
Bundan ayrı olarak, yine aynı düşünce
ile ekrana çıkacak sanatçılara, sunucuya
ve şefe kıyafet alınmıştır.
Alınan 143 adet gömlek ve pantolon
dur. Ancak, iddia edildiği gibi, 143 elbi
se alınmış değildir. Hele, 143 elbise satın
alınmış gibi işlem yapılarak para öden
mesi ise, asla sözkonusu değildir. Çünkü,
1 gömlek ve 1 pantolonun toplam bedeli
17 500.—TL. dır.
Diğer giyim eşyaları ile aksesuarlar
(smokin, çanta ve sahne ayakkabıları, tu
valet, kolye ve küpe) ise, programa ka
tılan sanatçılar ve sunucular tarafından
kullanılmış ve bilahare geri alınarak, kös
tüm ve aksesuar deposunda kayda geç
miştir.
— Belgelerin sahteliği.
Soruda belgelerin neler olduğu açıkça
gösterilmediğinden sorunun cevaplandırıl
ması maddeten mümkün değildir.
— Ne işlem yapıldığı.
Bu konuları da içeren ve başka konu
larda yayımlanan iddialarla birlikte bü
tün konular TRT talebi üzerine Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan
lığınca incelenmiş ve hazırlanan raporda
işlemlerde bir yolsuzluk olmadığı tespit
edildiğinden başka bir işlem tesisine gerek
kalmamıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
43 ÜNCÜ BİRLEŞİM
30 . 3 . 1988 Çarşamba
Saat: 15.00
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK
İŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
DAÎR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103, üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/13)
2.: — Kaırs Miıllıetvefcıili Mahmut Alm
ak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14)
3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve

mevcut çevre sorunlarım gidermek için
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarmca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15)
4. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının,
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/16)
5. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/17)
6. — Saikıarya Milletvekilli Mehmet
Göthan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4)
7. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki
resmî ve özel bankalarda açılmış olan
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
lan ithalatı konusunda Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde-

leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18)
8. — Kıaırs Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5)
9. — Tokat Milletvekili Keman Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/19)
*

• 6
SÖZLÜ SORULAR

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına
- ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3)
2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6)
3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1)
4. — Balıkesir Milletvekili I. önder
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/9)

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10)
6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan Öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/15)
7. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, T. C. Ziraat
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
«özlü soru önergesi (6/77) (1)
8.. — İstanbul • Milletvekili Mehmet
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20)
9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi-(6/57) (1)
10. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon
liranın üzerinde borcu bulunup da
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil
edilemeyen banka alacakları hakkında ne
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21)
11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kııru(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir.

lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/22)
12. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/23)
13. — istanbul Milletvekili Yüksel
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat istikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/24)

18. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı
lemsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29)
19. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/30)
20. — Amasya Milletvekili Mehmet
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31)

14. — izmir Milletvekili Türkân Akyol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25)

21. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32)

15. — İstanbul Milletvekili Yüksel
Çengel'in TELETAŞ'da PTT'ye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/26)

22. — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, belediye kurulması için istemde
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33)

16. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27)

23. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34)

17. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin
açtığı sosyal yaralan önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi
(6/28)

24. — Kütahya Mffle'üvekili Mehmet
Korkmaz'ın, Kütahya ilinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/78) (1)
25. — İzmir Miletvekilî Neccar Türkcan'm S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos-
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yal Güvenlik Bakanından
önergesi (6/35)

sözlü soru

26. — tçet Milletvekili M. İstetaiihan
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/37)
27. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/38)
28. — Kocaeli Milletvekili Alaöttkı
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39)
29. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık istasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/40)
30. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'
in, Çorum İh Alaca İlçesi PTT binasının
işletmeye açılmamasının nedenine üişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41)
31. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet
»akanından sözlü soru önergesi (6/42)
32. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43)
33. ~ Ankara Milfetvekili Kâmil
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu-

na göre görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için
aylık ve özlük haklarının verilmediği
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44)
34. — Tunceli Mitetvekiii Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan
valilere üişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/45)
35. — Tunceli Milletvekilli Orhan Ve
li Yıldırım'ın; Tunceli İline bağlı bazı
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46)
36. — Antalya Milletvekili Hasan
Namal'ın, Antalya ili Beldi'bi mevkiinde
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47)
37. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı
mandın, Çorum İli Ortaköy ilçesi Yaylacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine üişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48)
38. — Haitay Milletvekili Öner Miski'nin, ABD ile yapüan Savunma ve
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49)
39. — Zonguldak Milletvekili Ştoaısd
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/50)
40. — Adana Milletvekili Abdullah
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin içiş-

leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/51)
41. — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54)
42. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, sıkıyönetim mahkemelerinde yar
gılanan sanıklara, 1402 sayılı Yasaya gö
re verildiği iddia olunan ek cezaya iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/55)
43. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'im, Vakıflar Bankasının Karabük
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/56)
44. — Samsun' Milletvekilli Ali Eser'
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58)
45. — Afyon Milletvekili Baki Durmıaz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleni Bakanından sözlü
soru önergesi (6/59)
46. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, birinci özal Hükümetinde görev alan
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/60)
47. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, (bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/61)

48. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat hesapjlarıma ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/62)
49. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah
gönderildiği iddiasına ilişkim (Millî Savun
ma Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/63)
50. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ım, sağlık ocaklarıma ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önergesi ı(6/64)
51. — Afyon Milletvekili Baki DurMaz'ın, din görevlilerimin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerimin
artırıi!ınası için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Deviiet Bakanından sözlü
soru önergesi '(6/65)
52. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya îli Kültür Sarayı inşaa
tıma ilişkin Kültür ve Turizm Bakamımdan
sözlü soru önergesi ı(6/66)
53. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatıma ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözllü soru önergesi (6/67)
54. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulaman puan sistemime ilişkim Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımdan söz
lü soru önergesi (6/68)
55. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerim mağduriyetllerine ve alınması gerekli
tedbirlere ilişkim Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanımdan sözlü soru önergesi
(6/69)'
56. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere
kereste verilmediği iddiasına ilişkimi Ta-

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71)

yılı Siyasî Partiler Kanununun ve 2972
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve
Anayasa ve İçişleri komisyonları rapor
ları (2/31) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tari
hi : 16.3.1988)

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal
Toptan'ın, Zongul'dak İlinin su ihtiyacımı
karşılayacak Uluıtarn Barajının ne zaman
tamamlanacağına ilişildin Bayındırlık ve
İskân Bakanından söziü soru önergesi
('6/72)

2. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı
Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma
tarih : 7.3.1988)

59. — Sakarya M illet vekilli Ahmet Neidim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73)

3. — 5434 Sayıdu T.C. Emekli; San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile İki
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988)

nım Orman ve Köyişteri
söziiü soru önergesi (6/70)

Bakanından

60. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin
Kurt'un, Esikihisar ve Topçular feribot
iskelelerinim: inşaatlarına ilişkim Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74)
61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75)
62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkim Bayındırlık ve İskân
(Bakamımdan! sözlü soru önergesi (6/76)

4. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nuna Bir Ek Madde İlave Edilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma
ve Adalet Komisyonları Raporları (1/401)
(S. Sayısı : 24)
(Dağıtma tarihi :
14.3.1988)
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5. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392)
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi :
14.3.1988)

1. — Sivas Milletvekili Mükerrem
Taşçıoğlu Ve 3 Arkadaşının, 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanunun, 2820 sa-

6. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dâir Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı:
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988)

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halk Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve1 Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/373) (S,, Sayısı : 27) {Dağıtma tarihi :
16.3.1988)
'8. — Olağanüstü Hasl Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi :
16.3.1988)
9. — Adıyaman İli Samsat ilçesinin
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma
tarihi : 18.3.1988)
10. — Gaziantep Milletvekili Mehmet
Akdemir ve 8 Arkadaşının, 4.11.1981 Ta
rih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nu üe 17.11.1983 Tarih ve 2955 Sayüı
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komis
yonu Raporu (2/7) (S. Sayısı : 31) (Da
ğıtma tarihi : 18.3.1988)
11. — İstanbul Milletvekili Avni Akyol'un, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Geçici 8 inci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Gü
müşhane Mületvekili Ülkü Güney ve 5
Arkadaşının, 2547 Sayüı Yükseköğretim
Kanununun Geçici 8 inci Maddesine Bir
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu
(2/32, 2/1) (S. Sayısı : 32) (Dağıtma ta
rihi : 18.3.1988)
X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti lüle Malezya Hükümeti Arasında
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlılk, İmar, Ulaş

tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihi : 2.3.1988)
X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile İran İslam Cumhuriyeti HükümieCi Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm;
Dışişleri komisyonları raporları (1/349)
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi :
22.3.1988)
X 14. — Evlenme Ehliyet Belgesi
Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri
komisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı :
36) (Dağıtma tarihi : 22.3.1988)
X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sığ'ak ve Sosyal İşler;
Dışişleri komisyonları raporları (1/369)
(S. Sayısı : 37)
-X 16. — Türkiye Cumhuriyeti jile
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasın
da işgücü Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişjleri
komisyonları raporları (1/370) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988)
X 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında 8 Ağustos 1985 Tarihinde İm
zalanan Hava Ulaştırma Anılaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaşturma ve Turizm; Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 39) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1988)

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ille Fas Krallığı Hükümeti Arasında
24 Eylül 19815 Tarihinde İmzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasımm Onayllanmasmın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/352) <S. Sayısı : 40) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1988)
X 19. — İşkenceye ve Diğer Zaıiimane, Gayri insanî veya Küçültücü Mua
mele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Mil
letler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bul'unduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları 0/391) ı(S. Sayısı : 41) (Dağıtma
tarihi : 24.3.1988)

X 20. — Rehine Alınmasına Karşı
Uluslararası Sözleşmeye Katıilmamızm
Uygun Bulunduğuma Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/372) (S. Sayısı : 42) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1988)
21. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S.
Sayısı : 43) (Dağıtma torihi : 28.3.1988)
(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir.

Dönem : 18

Yasama Yılı : 1

T. B. M. M.

(S. Sayısı : 28)

Sivas Milletvekili Mükerrem Taşçıoğlu ve 3 Arka
daşının; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 2820
Sayılı Siyasî Partiler Kanununun ve 2972 Sayılı
Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhti
yar Heyetleri Seçimi Hakkmda Kanunun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Anayasa ve İçişleri Komisyonları Raporları
(2/31)
r. B. M. M.
Anavatan Partisi
Grup Başkanlığı
Tarih : 29.2.1988
Sayı : 11-88151
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanu
nun, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Ma
halle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz.
29 Şubat 1988
Saygılarımızla.
Mükerrem Taşçıoğlu
Sivas Milletvekilli

Haydar Özalp
Niğde Milletvekilli

Abdulkadir Aksu
Diyarbakır M'iüetvekili

Ahmet Karaevli
Tekirdağ Milletvekili

GENEL GEREKÇE
3270 sayılı Kanunun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ol
ması sonucu ortaya çıkan hukukî boşluğun doldurulması amacıyla 26.4.1961 tarih
ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun
14 üncü maddesinin 1 inci, 4 üncü ve 11 inci bentleri yeniden düzenlenmiş, bu dü
zenlemeyle seçimlere daha fazla siyasî partinin katılabilmesi imkânı getirilmiştir. Böy
lece seçime katılacak siyasî partilerin daha az sayıda il ve ilçede teşkilat kurmuş ol-
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maları yeterli sayılmış yani daha önce olduğu gibi illerin en az yarısında ve o ilin
ilçelerinin de en az üçte birinde teşkilatlanmış olması şartı öngörülmüştür.
Diğer taraftan 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununda da 298 sayılı Kanunda ya
pılan değişikliklere paralel olarak birtakım yeni düzenlemeler yapılmış ve her iki Ka
nun arasında uyum sağlanmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca gerek Milletvekili seçim
lerinde ve gerekse Mahallî İdareler Seçimlerinde adayların tespitine matuf olan ön
seçimlerin, sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen bu seçimlerde oy kullanacak
partili üyelere ait üye listelerinin Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak listelere göre
tanzimi ilanı ve kesinleştirilmesinin daha sağlıklı ve güvenli olacağı düşünülerek ilgi
li maddelerde de bu yönde değişiklik yapılmasında fayda mülahaza edilmiştir.
Büyükşehir ve ilçeleri ile diğer il merkezlerinde Belediye Başkan adaylarının ge
rektiğinde Siyasî Partiler Kanununun 37 nci maddesindeki usuller çerçevesinde mer
kez yoklamasıyla belirlenebileceği öngörülmek suretiyle bu belediyeler için özel bir
düzenleme getirilmesinde fayda görülmüştür.
2972 sayılı Kanunda Büyükşehir ve ilçelerinde bağımsız adaylara oy verme ko
nusundaki endişeleri ortadan kaldırmak üzere yeni bir düzenleme getirilmiştir.
Oylama sırasında Mahallî İdarelere ait Seçimlerde seçmenlerin partili adaylara oy
vermek istemeleri yamnda müşterek oy pusulasında yer alan partili adaylardan bir
veya birkaçının yerine arzu ettiği bağımsız adaya oy vermek üzere hem parti amble
mini taşıyan ve hem de arzu ettiği bağımsız adayın oy pusulasını kullanmaları ha
linde bu oyların da geçerli sayılacağı, ancak bu durumda bağımsız adayın karşısın
da bulunan partili adayın bir oy eksik almış sayılacağı yolundaki bir düzenleme ile
de tatbikatta meydana gelen karışıklığın giderilmesi düşünülmüştür.
Ülkeyi sürekli bir seçim havası içerisinde tutmamak için Milletvekili Genel Se
çimleri ile Mahallî İdareler Seçimlerini tarih olarak yaklaştırmak ve bir tarım ülkesi
olan ülkemizde iş, güç itibarı ile, en yoğun bir dönem olan Haziran ayı yerine, Ma-»
nailî İdareler Seçimleri ve Milletvekili Genel Seçimlerinin Ekim ayı içerisinde yapıl
masını temin etmek amacı düşünülmüştür. Böylece, vatandaşın büyük ölçüde seçime
iştirakini sağlayarak mahallî idarelerin güçlenmesini temin bakımından teklifin kanun
laşmasının memlekete büyük yararlar getireceği kuşkusuzdur. Kaldı ki çok partili
demokratik hayata geçtiğimizden bu yana yapılan genel ve mahallî idare seçimleri
daha ziyade sonbahar aylarında yapılmıştır. Bu da genellikle Ekim ayıdır. Türk de
mokrasisindeki bu genel eğilime uymak ihtiyacı doğmuştur. Haziran ayı belediye hiz
metleri bakımından bütçenin henüz tatbikatının tamamlanamadığı bir döneme rast
lamaktadır.
özellikle demokrasinin ara ara kesintiye uğradığı ülkemizde, demokrasiyi yerleş
tirmek ve onun organlarına sahip çıkmak hepimizin başta gelen görevidir. 6 Kasım
seçimleri ile işlemeye başlayan Parlamenter rejimin, sağlıklı bir yapıya kavuşması
için kabul edilen yeni Anayasanın ve kanunların uygulanması sırasında ortaya çı
kabilen aksaklıkları gidermek, boşlukları doldurmak yani hukukî rejimi tesis etmek,
yine hukuk çerçevesi içerisinde, yasama organının görevidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Yasama organı, bu görevini yaparken meselelere salt hukuk açısından değil, top
lumun sosyal ve ekonomik menfaatleri açısından da bakarak Anayasa koyucunun
esas amacı doğrultusunda toplum ve ülke gerçeklerine en uygun çözümü bulmaya
çalışır. Yapılmak istenen husus, yeterince tatbik imkânı bulamamış, henüz yeni sayı
labilecek hukuk kurallarının zamanla Anayasa ve toplum bünyesine uygun hale ge
tirilmesini sağlamaktır.
Yukarıda arz ettiğimiz sebeplerle 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve
Seçmen Kütükleri Kanununda, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununda ve 2972 sayılı
Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Kanununda
bazı değişikliklerin yapılması gereği ile bu teklif hazırlanmıştır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanunun 14 üncü maddesinin 1 ikici, 4 üncü ve 11 inci bentleri yeniden dü
zenlenerek 28.3.1986 ^tarihli ve 3270 sayılı Kanundan önceki halime dönüştürülmek
suretiyle siyasî partilerin gerek milletvekili ve gerekse Mahallî idareler Seçimlerine
katılabilmesi için eskiden olduğu gibi il teşkilatlarını, illerin en az yarısında, ilçe teş
kilatlarında ise o ilin ilçelerinin en az üçte birinde kurmuş almaları öngörülmektedir.
Böylece 3270 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunan hü
kümlerinden dolayı ortaya çıkan boşluğun giderilmesi ve hem de daha az sayıda teş
kilat kurmuş olan siyasî partileıtin seçimlere katılabilmesi sağlanılmak istenilmiştir.
Ayrıca Yüksek Seçim Kurulunca seçimlerde kullanılacak mataerraelerin imalinde
kendi üyelerinden 3 yargıcı görevlendirmesi, zarf ve kağıtların imali Ankara dışında
yapıldığından ve bu işlenin yapılması uzun süreye bağlı bulunduğundan, bu üyelerin
Yargıtay veya Danıştay'daki asıl görevlerini sürdürmelerini zorlaştırmakta ve sıkışıklı
ğa sebebiyet vermektedir. Yapılan değişiklikle Yüksek Seçim Kuruluna gerektiğinde
bu denetim görevini, imalin yapıldığı yerdeki ol veya ilçe seçim kurulu 'başkan veya
üyesi bulunan hâkimlere yaptırabilme yetkisi verilerek uygulamada kolaylık sağlanmak
tadır.
Madde 2. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 10 uncu maddesinde yer alan
hükmün sonuna iki fıkra ilave edilmek suretiyle, siyasî partilerin kongrelerıiyle, gerek
Milletvekili Seçimlerinde ve gerekse Mahal lî 'İdarelerin Seçimlerinde adayların tespiti
gayesiyle yapılacak önseçimlerde; oy kullanacak partili üyelerin sağlıklı bir şekilde
tespit edilebilmesi için partilerin il teşkilatlarının Cumhuriyet Başsavcılığına önceden
bildirdikleri üye listelerinin esas alınması ve böylece uygulanacak kongrelerin veya
önseçimlerin yapılmasına kısa bir süre kala kaydedilen üyelerin mezkûr seçimlerde oy
kullanamayacakları esası geçirilmiştir.
Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı üye listelerinin yazılması, çoğaltılması ve bu liste
lerle ilgili işlerde personel çalıştırmak zorundadırlar. İlave edilen bu fıkra ile diğer
seçim işlerinde olduğu gibi üye listeleri ile ilgili işlerde de personel çaliştırılabilmesine, bunlara da ücret ödenmesine ve ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarındaki daktilo,
fotokopi makinesi, bilgisayar gibi teknik araçlardan istifade edilmesine imkân sağ
lanmış bulunmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Madde 3. — 2820 sayılı Kamunun 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrala
rında yapian değişikliklerle Siyasî Partilerin ilçe teşkilatlarımın teşekkülü bakımından
o ilçeye dahili beldelerindeki kurulacak asgarî teşkilatlanma oranı 2/3'den yarıya in
dirilirken bu Kanunun 10 uncu maddeslinin sonuna eklenen bir fıkra ile getirilen kong
re ve önseçimlerde oy kullanacak partili üyelerin sağlıklı bir şekilde tespiti gayesiyle
belirli tarihlere kadar Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen üye listelerinin esas alınma
sını önıgörenı hükme paralel bir hükmün bu maddede de yer alması düşünülmüştür.
Madde 4. — 2820 sayılı Kanunun 36 nci maddesi yeniden düzenlenmek suretiy
le 298 sayılı Siyasî 'Partiler Kanununun 14 üncü maddesinin dördüncü ve onbirinci
bentlerinde yer alan hükümlerle paralellik sağlanılmak istenilmiştir. Böylece ilgili liki
madde anasında uyum sağlanmış ve 3270 sayılı Kanunun hükümlerinin iptali dolayı
sıyla ortaya çıkan boşluğun, eski madde ihya edilmek suretiyle doldurulması hedef
alınmıştır.
Madde 5. — 2820 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin 3, 4, 5, 6 ve 7 nci fıkra
ları değiştirilmek suretiyle kanunun 10 uncu maddesine ilave edilen kongre ve önse
çimlerde Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş üye listelerinin esas alınacağı yolunda
ki hükmün paralelinde düzenleme 'yapılmak suretiyle partili üyelerden «Önseçimin ya
pılacağı tarih itibariyle bir önceki yılın sonuna kadar Cumhuriyet Başsavcılığına bil
dirilmiş üyelerin «Önseçimlerde oy kuUamabilecekleri hükmü getirilerek seçim kurul-:
larına adı geçen savcılıkça gönderilecek listelerdeki üyelerin önseçimlerde oy kullana
bilecekleri ve bu listelerin mahallî seçlim kurullarınca ilan ve kesinleştirilrnesıi esasları
belirtilmiştir.
Madde 6. — Siyasî Partiler Kanununun 61 inci maddesinin (c) bendi değiştirile
rek Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve il Genel Meclisi Üyeliği aday
adaylarından da özel aidat alınması hususu hükme bağlanmıştır.
Madde 7. — Hazırlanan bu Kanun teklifiyle 2972 sayılı Kanunun 8 inci mad
desi gereğince 30 Mart tarihinde başlayacak seçim döneminin, bir yandan memle
ketimizin iklim şartlan ve özellikle kış mevsim şartları karşısında Karadeniz ve Doğu
Anadolu Bölgemizin ulaşım imkânları yanında bu bölgelerimizdeki yerleşim sistemli
nin dağınık!iğinin seçimlere katılma isteğini menfî yönden etkileyeceği, ayrıca memle
ketimiz insanlarının iş ve güçleri gereği ilkbahar aylarının sıkıntı ve telaşı göz önünde
bulundurulurken diğer yandan Mahallî İdareler Seçimli ile Milletvekili Genel Seçim
lerinin yapılış tarihinin birbirine yatolaştırılması suretiyle iki seçim arasında uyum sağ
lanması için oy verme günü bu maddenin birinci fıkrasıyla Ekim ayı olarak bellrlenmiiştir. Ayrıca Ekim ayının her hangi bir Pazar gününün kanuni metni, içerisinde be
lirlenmesinin bu tarihin millî ve dinî bayramlarımızın birine isabet etmesini'n mey
dana getireceği sıkıntılar düşünülerek, seçim gününün Türkiye Büyük Millet Meclisince
belirlenmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.
Madde 8. — Bu madde ile 2972 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fık
rasının (c) bendine büyükşehir ve bağlı ilçeleri ile diğer il merkezlerinin belediye baş
kan adaylarının merkez yoklaması suretiyle tespit edileceğine dair bir hüküm getiril
mek istenilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Madde 9. — Büyükşefoir ve bağlı ilçelerinde 'bağımsız adayltarın ayrı oy pusu
lası ille seçime katılmaları usulü getirilerek hem daha sade hem de bağımsızların aday
olabilmeleri konusundaki endişeleri giderici ibir yol JaHenmiştir.
Madde 10. — 2972 Sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin likihoi 'fıkrasının so
nuna bir hüküm dâave edilmek suretiyle seçmenleree büyükşehir belediyelierindeki
ilçe belediye başkanlıklarına bağımsız aday olanlara oy verilmekle beraber partili bele
diye başkan adaylarına da oy verilmesi halinde, hem pantıi amblemlini taşıyan sütun \
mühür basıldığı ve hem de bağımsız adayın oy pusulası kullanıldığında bu zarftaki oy
ların çift oy anlamım tasımlayacağı ve oyun ıgeçerli sayılacağı ve hu sureitle de bağım
sız adayın hizasında 'bulunan partili adayın .bir oy eksik almış sayılacağı hükme bağ
lanarak ibüyükşehir Ibelediıyesine bağlı üçe belediyelerinde de seçmenlin siyasî ıteroi>hinin tam olarak belirlenmesi hedef alınmıştır.
Madde 11. — Tasarının hu maddesiyle 2972 Sayık (Kanunun değişik 29 uncu
maddesinde değişilklliik yapılmak suretiyle Mahall İdarelerin ara seçimlerinin de ge
nel seçimlere paralel olarak lEkim ayı İçerisinde yapılmasını sağlayacak biır düzenlieme
yapılmıştır. 'Diğer 'taraftan maddeye yeni toiir ıfıfcra eklenerek, seçilmiş biir belediye
başkan veya meeliis üyderinin bir yıl (geçmeden yenliden seçimlere katılnmlanndaki
mahzurların (giderilmesi gayesiyle Genel Mahallî Seçimlere bir yıl kala ara Mahallî
Seçimlerin yapılmayacağı öngöriitaüştöir.
Madde 12,13. — Yürürlük ve Yürütme maddesidir.
Geçici Madde .— Bu maddeyle de Cumhuriyet Savcılhklanna verilecek üye listelerinıin yıl ısonu itibariyle tamamlanamamış olabileceği düşüncesiyle 'böyle bir sü
renin konulması uygun (görülmüştür.

Anayasa Komisyobu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa Komisyonu
Esas No. : 2/31
Karar No. : 3

7.3.

1988

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 'BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca 29.2.1988 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Sivas Milletve
kili Mükerrem Taşçıoğlu ve 3 arkadaşının; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun ve 2972 Sayı'lı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkındaki Kanunun ©azı Maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun Tek
lifi, Komisyonumuzun 3.3.1988 tarihli toplantısında, Adalet Bakanı <:te Adalet ve
İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmasıyla ineelenm't$ıt;ır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Teklif 18.9.1987 torih ve 19578 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Anayasa
Mahkemesinin 22.5.1987 tarihli ve Esas 1986/17 ve Karar: 1987/11 sayılı Kararı
ile 3270 sayılı Kanunun ıbazı madddieırinin iptal) edilmesiyle ortaya çıkan boşluğu
doldurmak amacıyla 298 sayılı seçimlerim Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Halklkındalki Kanunun 14 üncü maddesi ille 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun
ilgili maddelerini yeniden düzenlemeyi öngöranetotediır.
Teklif ayrıca Genel ve Ara Seçimlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi içlin
2820 sayılı Kanunun 42 noi maddesi ile 2972 sayılı Kanunun ilgili maiddelieriınin de
ğiştirilmesinin yaını sıra ülkeyi sürekli ıbiır seçim havası içerisinde tutmamak maksa
dıyla milletvekili Genel Seçim'lleri ile Mahallî İdareler Seçimlerini tarilh alarak yak
laştırmayı amaçlayan düzenlemeyi de öngörımektediır.
Komisyonunıuz, gerekçesi doğrultusunda tekiifdi olumlu ibulmuş, tümü üzerin
deki görüşmeler tonaımlandıfctan sonra teklifin maddelerine gaji'lmesini kabüll et
miştir.
Teklifin, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linçi maddesi, Geçici maddesi ile 12 ve 13 üncü
maddeleri komisyonumuzca aynen kabul1 edilllmiştir.
298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 1,4 ve 11 inci ıbendlerinıin yeniden dü
zenlenmesini öngören (tekliflin 1 inci maddesi, 11 inci oenltiteki düzenlemenin,
belediye başkanlığı il belediye meclisi ve ili genel meclisi! üyelerinin ara seçim
lerinde de uygulanabilmesini sağlamak için bent metnine «ve ara» ibaresinin eklen
mesiyle kabul edilmiştir.
2820 sayılı kanunun 20 noi maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarının değiştirilmesini
Öngöreu teklifin 3 üncü maddesi, 1 inci fıkrasının son cümlesinde geçen «üçten
az» ibaresinin «üç veya daha 'az» şeklinde dÜzenllenmesiylte kaibufl edittimiştıir.
2820 sayılı kanunun 36 ncı maddesinin değiştirilmesini öngören tekllifin 4 üncü
naaddesi, 36 ncı maddenin 1 inci fıkrasına, 298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin
11 inci bendine paralellik sağlamak amacı ille «oy verme gününden en az alttı ay ev
vel» ibaresi eklenerek kabul) editaişitir.
Raporumuz havalesi gereği İçişleri Komisyonuna gönderillmek üzere, Yüksek
ılığa saygı ile sunulur,
Başkan
Kâmil T. Coşkunoğlu
Ankara

Başkanvekili
Alaattin Fırat
Muş

Sözcü
Ünal Yaşar
Gaziantep

Kâtip
Mehmet Zeki Uzun
Tokat

Üye
Bahattin Çaloğlu
Artvin

Üye Mehmet Pürdeloğlu
Hatay
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Üye
Reşit Ülker
İstanbul

Üye
M. Turan Bayazıt
İzmir
Muhalefet şerhim eklidir.

Üye
Ülkü Söylemezoğlu
Kahramanmaraş

Üye
Ali Pınarbaşı
Konya

Üye
Özer Gürbüz
Sinop
Muhalefet şerhim eklidir.

Üye
Yaşar Topçu
Sinop
Muhalifim.

KARŞI OY AÇIKLAMASI
1. Tüm aksesuar maddelerine karşın teklifin örtülü ana amacı Anayasanın 127 nci
maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan «Beş yılda foir» sınırlamasını 2972 sayılı Yasanın
8 inci maddesinin 1 inci fkrasında yapılması öngörülen değişiklikle aşarak yerel yöne
tim seçimlerinin süresinden önce yapılmasına olanak sağlamaya yöneliktir, bu nedenle
Anayasaya aykırıdır.
2. Teklifin 7 nci maddesinde yer alan «Seçimin yapılacağı yıl» sözcükleri ile yerel
yönetim seçimlerinin dönem başlangıcının belirtilmesi bilinçli olarak ihmal edilmiştir,
Seçim gününü tayin konusunda T.B.MjM.'ne tanınan yetki ise seçimin yapılacağı yılı
belirlemeyi kapsamamaktadır.
3. Demokratik (hayatın vazgeçilmez unsurları olan ve kurulmaları önceden izin
alınmasını gerektirmeyen siyasî partilerin ana işlevleri ve varoluş nedenleri seçimlere
katılmaktır. Bunu il ve ilçelerde belli oranlarda ve 6 ay gibi bir süreden önce teşkilat
lanma koşuluna bağlamak siyasî partileri siyasetle uğraşan dernekler haline getirecektir.
Anayasada siyasî partilerin seçimlere katılmalarını kısıtlayan bir düzenleme yoktur.
4. Anayasanın 127 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının son cümlesi büyük yerleşim
merkezlerinde özel yönetim biçimleri kurulabilmesine olanak vermekte ise de, bu ola
nağı bu birimlerin belediye başkanlarının seçimini de kapsar biçimde değerlendirerek
büyük şehirler için ayrı bir sistem getirmek Anayasaya aykırıdır. Ayrıca, ilçe belediye
başkanlarını büyükşehir (belediye başkanı ile birlikte seçilmiş saymak «Yerel yönetim»
kavramına aykırı ve seçmenin iradesine ipotek koyan bir yaklaşımdır.
5. Büyükşehir belediyesi organlarında boşalma olması halinde ara seçim yapılma
ması bu boşalmanın seçimlerden kısa bir süre sonra da olabileceği düşünüldüğünde bu
belediyelerin (halkın o görev için seçmediği veya tamamen halk tarafından seçilmeyen
kişilerce yönetilmesine yol açacaktır.
Bu nedenlerle teklifin, 1/11, 3, 4, 7, 9 ve 10 uncu maddelerine karşıyız.
4.3.1988
M. Turan Bayazıt
İzmir Milletvekili
Türkiye Büyük Millet Meclisi

özer Gürbüz
Sinop Milletvekili
(S. Sayısı : 28)

—8—
298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN
KÜTÜKLERİ HAKKINDAKİ KANUN, 2820 SAYILI SİYASÎ
PARTİLER KANUNUNUN VE 2972 SAYILI MAHALLÎ İDARELER
İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETİ SEÇİMİ
HAKKINDAKİ KANUNUN BAZI MADDELERİNİN
DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ
HAKKINDAKİ MUHALEFET ŞERHİDİR
1. 298 sayılı Yasada yapılmak istenen düzenleme her ne kadar Anayasa Mahke
mesinin iptaline dayandırılmışsa da Anayasa Mahkemesinin iptal kararı Siyasî Parti
lerin seçim faaliyetlerine katılmalarını engelleyici hükümlerin Anayasaya aykırılığını
saptamış olması karşısında getirilen yeni düzenleme de kanaatimizce Anayasaya aykı
rıdır.
2. 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 10, 20, 36, 42 ve 61 inci maddelerinde
yapılan değişiklikler de esasen bu Kanunun tümüne karşı olduğumuzu ve Kanun tümü
itibariyle Anayasanın Siyasî Partilerin uyacakları esaslara dair hükümlerinin çok öte
sinde her türlü faaliyetlerini düzenlemek ve bu faaliyetler içerisine adlî ve resmî
kurumları da karıştırmak suretiyle siyasî partilerin mahiyetine ve esas itibariyle va
tandaşın teşkilatlanma hakkına taluk eden ve onun kullanılması sonucu ortaya çıkan
kurumlardan olması sebebiyle bu tür düzenlemelerin yanlışlığına inanmaktayım. Yü
rürlüğe girdiği günden bu tarafa durmadan yapılan değişiklikler görüşümüzü doğru
lamakta, her yeni değişiklik bir sonrakini hazırlamaktadır.
Bu sebeple Siyasî Partiler Kanununun tümünün yeniden muhtasar bir şekilde dü
zenlenmesi gereği karşısında yapılmak istenen değişikliklere karşıyım.
2972 sayılı Kanunun 8, 10, 18, 19 ve 29 uncu maddelerinde yapılmak istenen de
ğişikliklere gelince:
Teklif sahipleri tekliflerinden bir hafta önce aynı mahiyette değişiklik metni ver
mişler ve bu komisyonumuzda görüşülmüştür. ıBu tekliflerinde maksadın Anayasa ve
ihtiyaçlar doğrultusunda 2972 sayılı Kanunda değişiklik yapmak olmayıp, Anayasanın
127 nci maddesinde getirilmiş olan 5 yıllık mahallî idareler seçimleri süresinin kanuna
karşı hile kullanılarak aşılmak istenmesi olduğu apaçık ortaya çıkmıştır. Teklif geri
çekilmek suretiyle açığa vurulmuş olan gerekçe ve niyet değiştirilip gizlendikten sonra
yeniden getirilmiştir.
Bu Kanunda yapılmak istenen değişiklikler, hem Anayasanın 127 nci maddesine
hem de değiştirilmek istenen kanunun 2971 numara ile çıkarılmış şeklinin 8 inci mad
desinde şimdi yapılmak istenen değişiklik şeklindeki düzenlemenin Cumhurbaşkanlığın
ca Anayasaya aykırı bulunarak geri gönderilmiş olması sebebiyle Cumhurbaşkanlığı
görüşüne ters düşmektedir.
Anayasanın 127 nci maddesi mahallî idareler seçimlerini 5 yılla sınırlamıştır. Bu sü
renin ülkenin tarım şartları ileri sürülerek ekim ayma alınması suretiyle 6 ay uzatıl
ması ya da tersinden 6 ay kısaltılması Anayasaya açıkça aykırıdır. Kaldıki, tarım
şartları Türkiye'nin her seçim çevresi için aynı değildir. Örnek vermek gerekirse seçilip
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 28)

gelmiş olduğum seçim çevremi tarımsal faaliyet bakımından en yoğun olduğu ay
Eylül ve Ekim aylarıdır. Bu örnekleri çoğaltmak ve çeşitlemek mümkündür.
Diğer yandan, mahallî idareler seçimlerinin yapılacağı zamanın kanun yerine Mec
lis kararına bağlanması da Anayasaya aykırı olduğu gibi Meclisin yasama faaliyetlerinin
Anayasa mahkemesi murakalbesinden kaçırmak anlamıdır. Anayasa Meclisin hangi ko
nularda karar alacağını ilgili maddesinde göstermiştir. Bunu genişletmek mümkün
değildir. 2971 sayı ile Cumhurbaşkanlığına neşredilmek üzere gönderilen ve Cumhur
başkanlığınca yeniden görüşülmek üzere Meclise iade edilen kanunun söz konusu 8 inci
maddesi de aynı şekilde «karar suretiyle» mahallî idarelerin seçimlerinin yenileneceğini
kalbul etmişti. Cumhurbaşkanlığınca bu düzenleme Anayasaya aykırı bulunmuştur.
Meclis geri gönderme gerekçesini haklı bularak Kanunun gönderme sebebine göre
düzelterek bugünkü haliyle düzenleyip çıkarmıştı. Meclisin o zaman geri göndermeye
karşı kullanmadığı direnmeyi bu defa dolaylı yollardan kullanmaya kalkışması söz
konusu olamaz.
Arz edilen sebeplerle teklifin tümüne karşı bulunmaktayım.
Yaşar Topçu
Sinop Milletvekili

İçüşkri Komisyonu Rapora
Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu
Esas No. : 2/31
Karar No., : 7

11.3.198B.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sivas Milletvekili Mükerrern Taşçıoğlu ve 3 Arkadaşının; 298 Sayılı Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 2820 Sayılı Siyasî Parti
ler Kanununun ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Teklifi ön havalesi uyarınca «Anayasa Komisyonu» nda görüşüldükten sonra Komis
yonumuza gönderilmiş ve Komisyonumuzun 10.3.1988 tarihli toplantısında, Adalet
Bakanı ile Adalet ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip, gö
rüşülmüştür.
Sözkonusu teklif; Anayasa Mahkemesinin, 3270 sayılı Kanunun bazı maddelerini
iptal etmesi sonucu ortaya çıkan hukukî boşluğun doldurulması amacıyla 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü mad
desi ile buna paralel olarak 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununda da yeni düzenleme
ler yapılmasını ve ayrıca 2972 sayüı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ih-
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tİyar Heyetleri Seçimi Kanununda yapılan değişikliklerle de ülkeyi sürekli bir seçim
havası içerisinde tutmamak amacıyla milletvekili genel seçimleri ile mahallî idareler
seçimlerini tarih olarak yaklaştırmayı düzenleme!ktedir,J
Komisyonumuz, teklifi ve gerekçesini uygun bulmuş, tümü üzerinde görüşmeler
tamamlandıktan sonra maddelerine geçmiştir.,
Teklifin Anayasa Komisyonunca kabul edilen 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
2820 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin (c) bendinin değiştirilmesini öngören
teklifin 5 inci maddesi, Siyasî Partiler Kanununun 64 üncü maddesinde belirtilen sı
nır içerisinde mahallî idareniin veya görevinin büyüklüğüne göre milletvekili aday
adaylarının yanı sıra belediye başkam, belediye meclisi ve il genel meclis üye aday
adaylarından da özel aidat alınması ve bu aidat miktarını siyasî partilerin yetkili mer
kez karar organlarınca tespit ve tahsilini sağlamak amacıyla yeniden düzenlenerek ka
bul edilmiştir.
Teklifin 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 inci maddesi, Geçici Maddesi ve yürürlük ve yürütme
ye ilişkin 12 ile 13 üncü maddeleri de Komisyonumuzca aynen kabul edilmliştir.
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
•Başüdaın
Galip Dernirel
Malaltya

Ba#ınlvek!ii
Necat Tunçsiper
Bak'kösür

Kâtip
Hasan Çakır
Aniöalya

Üye
Ersin Koçak
Adana

Üye
Abdurrahman
Karaman
A'dııyaımiaın

Üye
İbrahim. Tez
Anlkaıra
MufoaMfim

Üye,
Arifağaoğlu
Aıltıvin
Muhalifim

Ayhan

Üye

Mustafa Namlı
Çorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Üye
Ali Necmettin Şeyhoğlu
Çaırikın

Üye
Ali Rıza Yılmaz
îçel
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Üye
Mahmut Almak
Kars
Muhalifim

Üyö
Ziya Ercan
Konya

Üye
Ömer Şeker
Konya

Üye
Mehmet Adnan Ekmen
Mardin
M'dhaıllifiim

Üye
Yılmaz Sanioğlu
Ordu

Üye
Kudbettin Hamidi
Siirt

Üye
Necati Akmcı
Şanlıurfa

Üye
Selahattin Mumcuoğlu
Van

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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SİVAS MÎLLETVEK*Uİ MÜKERREM TAŞÇIOÖUU VE 3 ARKADAŞININ
TBKUÎFt
298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 2820
Sayılı Siyasî Partiler Kanununun ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtar
lıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi

MADDE 1. — 26.4.1961 tartı ve 298 ısayılı 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin 1 inci, 4 üncü ve 11 >inci bent
leri aşağıdaki sekide yeniden düzeMenmiştir.
«1 Seçimlerde, içine oy pusulası konulacak olan zarfların, icabında her seçim
için başka başka renk ve ölçüde olmak ve gerek piyasada, gerek Devlet Malzeme Ofi
since imal edilen veya ettirilen veya depolarında bulunan zarfların renklerinden ve
ölçülerinden farklı ve kâğıdında «Türkiye Cumhuri'yeti Yüksek Seçim Kurulu» filig
ranı bulunmak üzere, yeteri kadar özel zarf imal ettirmek ve bu imâlatı, kâğıt 'hamu
rundan başlayarak zarfın, imal'ine ve teslim alınmasına kadar olan safhailaırını; ya
pılacak ilsin hacmi, süresi ve niteliği dikkate alınarak belirleyeceği kendi üye veya üye
lerinin veya imâl ve teslim yerinde yetki vereceğitifflçeseçim kurulu başkanının, il se
çim kurulu başkanı ya da üyesi hâkim veya hâkimlerinin devamlı gözetim ve denetimi
alttında yaptırmak ve bu zarfları il seçim kurularına, her ilin ihtiyacına, yetecek sa
yıda, alındı 'belgeleri karşılığında göndermek.»
«4. Tüzüklerine göre ilk genel kongresiini yapmış olup, illerin en az yarısında ve
en az altı ay evvel il ve ilçe teşkilatım kurmuş Ibulunan Siyasî Partilerin adlannı, ilçe
seçim kurularının yenliden kurulması 'için öngörülen ayların ikinci haftasında tespit
ve ilan etmek,»
«11 'Siyasî Partilerin Milletvekili genel ve ara seçimlerine ve 'Belediye İBaşkanlığı
ile belediye meclisi, İl genel meclisi üyelikleri genel seç'iımlemine katılabilmeleri için il
lerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve bü
yük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının
bulunması şarttır.
Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde
teşkilat kurmayı gerektirir. Bu esaslar dairesinde seçime katılabilecek siyasî partileri
tespit ve seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi hallinde yenileme
kararının ilanından sonraki beş gün içinde ilan etmek.»

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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ANAYASA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kana
mın, 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyet
leri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifi

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanu
nun, 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyet
leri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Teklifi

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

MADDE 1. — Anayasa Komisyonu
nun 1 inci maddesi Komisyonumuzca
aynen kabul edilmiştir.

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Sivas Milletvekili Mükerrern Taşçıoğlu v© 3 Arkadaşının Teklifi)

MADDE 2. — 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 10 uncu
maddesinin sonuna aşağıdaki iki fıkra ekılenmiştir.
«Siyasî Partilerin bu kanuna göre yapacakları kongre "delege seçimlerinde ve ön
seçimlerde (b) ve (d) bentleri gereğince Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş üye lis
teleri esas alınır.
Cumhuriyet Başsavcılığı, üye üstellerinin düzenlenmesi, yazımı, bunların ilçe seçim
kurullarına gönderilmesi ve (buna a'it işlerde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki esas
lar dairesinde personel görevlendirebileceği gibi, bu işlerin yürütülmesinde kamu ku
rum ve kuruluşlarına ait teknik araçlardan da yararlana'bilir. Görevlendirileceklere
298 sayılı Kanunun 182 nci maddesine göre ücret ödenir. Bu ücretler ile hizmetin ifa
sı için gerekli ödenek Genel Bütçe'den ödenir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Etiği
Metin)

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği
Metin)

«4. Tüzüklerine göre ilk genel kong
resini yapmış olup, illerin en az yarı
sında ve en az altı ay evvel il ve ilçe
teşkilatını kurmuş bulunan siyasî parti
lerin adlarını, ilçe seçim kurullarının ye
niden kurulması için öngörülen ayların
ikinci haftasında tespit ve ilan etmek.»
«11. Siyasî partilerin milletvekili ge
nel ve ara seçimlerine ve belediye baş
kanlığı ile belediye meclisi, il genel mec
lisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine
katılabilmeleri için illerin en az yarısın
da, oy verme gününden en az altı ay ev
vel teşkilat kurmuş ve büyük kongreleri
ni yapmış olmaları veya Türkiye Büyük
Millet Meclisinde gruplarının bulunması
şarttır.
Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi
dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birin
de teşkilat kurmayı gerektirir. Bu esas
lar dairesinde seçime katılabilecek siya
sî partileri tespit ve seçimin başlangıç
tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi
halinde yenileme kararının ilanından son
raki beş gün içinde ilan etmek.»
. MADDE 2. — Teklifin 2 nci madde
si aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Teklifin 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Sivas MiMeDvöklMi Mükerrern Taşçıoğlu ve 3 Arkadaşının Teklifi)

MADDE 3. — 22.4.1983 tarihli ve 2820 »ayılı Siyasî Partiler Kanununun 20 ncı
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir.
«Siyasî Partilerin İlçe Teşkilâtı, ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu
ve belde teşkilatından meydana gelir. Parti Tüzüğünde ilçe disipMn kurulu teşkili de
öngörülebilir. Bir ilçede teşkilatlanma, ilçe sınırları içerisindeki beldelerin en az ya
rısında teşkilat kurmayı gerektirir. Belde sayısı üçten az ise (beldenin sadece birinde
teşkilat kurulmuş olması yeterlidir.»
İlçe kongresi, ilçe ve çevresindeki köy ve mahallelerde partinin son genel seçim
de aldığı oy sayısına göre, seçime katıilmamış partilerde ise üye sayısına göre, bu ka
nunun 10 uncu maddesinde gösterilen Siyası Partiler iyicilinde kayıtlı ilgili parti üye
lerinin seçtikleri sayısı 40O'ü aşmayan delegelerden oluşur. İlçe Yönetim Kurulu ve
varsa ilçe disiplin kurulu başkan ve üyeleri ilçe kongresinin tabiî üyeleridir. Geçici ilçe
yönetim kurulu başkan ve üyeleri de kongreye katılma hakkına sahiptir. Ancak geçici
ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinden delege sıfatı olmayanların kongrede oy
kullanma hakkı yolfetur.»

MADDE 4. — 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 36 ncı
maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
«Madde 36. — Siyasî Partilerin Seçimlere katLİiahilmeısi için illerin en az yarı
sında teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde grubu bulunması şarttır.
Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçesinin en az üçte birinde teş
kilat kurmayı gerektirir.»

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 28)

— 17 —
(Anayasa Komisyonunun Kalbul Etiği
Metlin)

(îçişiled Komisyonunun Kaıbul Ettiği
Metin)

MADDE 3. — 22.4.1983 tarihli ve
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun
20 nci maddesinin birinci ve ikinci fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Siyasî partilerin ilçe teşkilatı, ilçe
kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim ku
rulu ve belde teşkilatından meydana ge
lir. Parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulu
teşkili de öngörülebilir. Bir ilçede teşki
latlanma, ilçe sınırları içerisindeki belde
lerin en az yarısında teşkilat kurmayı
gerektirir. Belde sayısı üç veya daha az
ise beldenin sadece birinde teşkilat ku
rulmuş olması yeterlidir.»
İlçe kongresi, ilçe ve çevresindeki köy
ve mahallerde partinin son genel seçim
de aldığı oy sayısına göre, seçime katıl
mamış partilerde ise üye sayısına göre,
bu Kanunun 10 uncu maddesinde gös
terilen siyâsî partiler sicilinde kayıtlı il
gili parti üyelerinin seçtikleri sayısı 400'ü
aşmayan delegelerden oluşur. Üçe yöne
tim kurulu ve varsa ilçe disiplin kurulu
başkan ve üyeleri ilçe kongresinin tabiî
üyeleridir. Geçici ilçe yönetim kurulu
başkan ve üyeleri de kongreye katılma
hakkına sahiptir. Ancak geçici ilçe yö
netim kurulu başkan ve üyelerinden de
lege sıfatı olmayanların kongrede oy kul
lanma hakkı yoktur.»

MADDE 3. — Anayasa Komisyonu
nun 3 üncü maddesi Komisyonumuzca
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — 22.4.1983 tarihli ve
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun
36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.

MADDE 4. — Anayasa Komisyonu
nun 4 üncü maddesi Komisyonumuzca
aynen kabul edilmiştir.

* Siyâsî partilerin seçimlere katılması
«Madde 36. — Siyasî partilerin se
çimlere katılabilmesi için illerin en az
yarısında, oy verme gününden en az altı
ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kong
relerini yapmış olması veya Türkiye BüTürkiye Büyük Millet Meclisi

(Ş. Sayısı '. 28)
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(Sivas Milletvekili Mükerrem Taşçıoğlu ve 3 Arkadaşının Teklifi)

MADDE 5. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 42 nci
maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları sırasıyla aşağıdaki
şekilde değişfirimiştir.
«Üye Kayıt Defterinde Parti üyesi olarak kayıtlı bulunan ve Cumhuriyet Başsav
cılığınca seçim kurullarına gönderilen listelerde yer alan üyeler önseçimde oy kulla
nabilir.»
«Önseçimlerin yapılacağı tarih İtibariyle bir önceki yılın son gününe kadar bu
kanunun 10 uncu maddesine göre Cumhuriyet Başsavcılığına "bildirilen üyeler önse
çimde oy kullanabilin»
«İlçe 'Seçim (Kurulları üye listelerini Önseçimden en az otuz gün evvel' elinde ola
cak şekilde Cumhuriyet 'Başsavcılığından temin eder.»
«Siyasî 'Partiler kayıtlı üyelerin tamamı dışında 'başka «bir usulle aday yoklaması
yapacaksa bu halde oy kullanacak seçmen üstelerini önseçimden en az oltuz gün önce
ilçe seçim kurulu 'başkanlığına üye kayıt defterleri dle birlikte vermek zorundadırlar.»
«Bu listeler önseçim tarihinden 25 gün önce parti yönetim kurulu ve ilçe seçim
kurulu binaları önüne asılır. Sekizinci fıkradaki itiraz «üresinden sonra kesinleşen üs
telere 'göre parti seçmen kartları ilçe tseçfeı kurulu (başkanlığınca her üyeye dağıtılır.»
MADDE 6. — 22.4.1983 'tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun öl inci
maddesinin (c) 'bendi aşağıdaki sekide değiştirilmiştir.
«cj Milletvekili, (belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis
üyeliği aday adaylarından alınacak özel aidalt.»

MADDE 7. — 2972 sayılı Mahallî 'idareler ile Mahalle 'Muhtarlıkları ve îhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8 nci maddesinin birinci fıkraısı aşağıdaki şekil
de değiş%itoiştir.
«Mahallî İdareler Seçimi 'beş yılida bir yapılır. Seçimin yapılacağı yılın haziran
ayının otuzuncu günü seçimlerin başlangıç tarihi olup, seçimler aynı y t a ekim ayı
içinde yapılır. Beş yılda (bir olmak şartıyla ekim ayının hangi Pazar gününde seçimin
yapılacağına TJB.M.'M.'nce karar verilir.»
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 28)

19 —
(Anayasa Komisyonunun Kabul Etiği
MJdiin)

(İçişleri Komisyonunun Kabili Ettiği
Metin)

yük Millet Meclisinde grubu bulunması
şarttır.
Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi
dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde
teşkilat kurmayı gerektirir.»
MADDE 5. — Teklifin 5 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Teklifin 5 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — 22.4.1983 tarih ve 2820
Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 61 inci
maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
«c) Milletvekili, belediye başkanlığı,
belediye meclis üyeliği ve il genel mec
lis üyeliği aday adaylarından alınacak
özel aidat. Bu aidatlar 64 üncü madde
deki esaslar dahilinde siyasî partilerin
yetkili merkez karar organlarınca tespit
ve tahsil olunur.»

MADDE 7. — Teklifin 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Teklifin 7 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Sivas Milletvekili Mükerrenı Taşçıoğlu ve 3 Arkadaşının Tekl'ifi)

MADDE 8. — 2972 sayılı Mahalli İdareler ite 'Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında (Kanunun 10 uncu maddesiriin üçüncü fıkrasının (c) ben
dinin sonuna aşağıdaki ibare eiklenrriiiştir.
«Ancak Büyükşehir ve bağlı ilçeler ile diğer il merkezlerinin belediye başkanlık
ları için adaylar 2820 sayılı Siyasî Fantiler Kanununun 37 nci maddesi hükümlerine
göre merkez yoklaması ile de belirlenebilir.»
MADDE 9. — 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 3394 ısayılı Kanunla değişik 18 indi maddesinin
(b) bendinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Büyükşehir Belediyesinde yapılan 'belediye başkanlığı seçimlerinde siyasî parti
lerin büyükşehir belediye «başkan adayları ile büyük şehire (bağlı ilçe 'belediye 'başkan
adayları yukarıdaki fıkra esaslarına göre düzenlenecek müşterek oy pusulasında bir
likte gösterilir ve 'birlikte seçilmiş olurlar. Bu yerlerde belediye (başkanlığı seçimine
katılacak «bağımsız adaylar ise Yüksek Seçim Kurulunun tayin edeceği ebat, şekil ve
miktarda kendilerinin (bastırdıkları oy pusulaları ile 'seçimlere katılırlar.
MADDE 10. — 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna
aşağıdaki hüküm ilave edilmiştir.
«Ancalk 'büyükşehir 'belediyelerinde, Ibüyükşehir 'belediye (başkanlığı veya büyük
şehir ilçe belediye başkanlığı içün bağımsız belediye başkanı aday veya adaylarının
olması ve seçmemin de 'bunlardan birine oy vermek istemesi! halinde; 18 inci madde
nin (b) 'bendinde zikredilen bağıımsız adaylara ait oy pusulasını birleşik oy pusulası
ile 'birlikte kullanabilir. Bu durumda hem parktı listesine, hem de (bağımsız adaya oy
verilmesi çift oy kabul edilmez. Sadece 'birleşik oy puısulıaısınlda bağımsız adaya kar
şılık gelen aday (bir oy eksik almış sayılır.»
MADDE 11. — 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mıaballe Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 3394 ısayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesinin
birinci fıkrasının son bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek bu bentten sonra gelmek
üzere 'bir fıkra eklenmiştir.
«Hallerinde s^z konusu organ için boşalmayı takip eden ilk yılın Ekim ayının
üçüncü pazar günü seçim- tarihi olarak ka'bul edilir. 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı
Kanuna tabi olan organlarda vuku bulan boşalma hallerinde ara seçim yapılmaz.
•Mahallî İdarelerin Genel Seçimlerine bir yıl kala her ne suretle olursa olsun ara
Mahallî İdareler Seçimleri yapılamaz.»

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 28)
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Etiği
MeUin)

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği
Metin)

MADDE 8. — Teklifin 8 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Teklifin 8 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

MADDE 9. — Teklifin 9 uncu mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Teklifin 9 uncu mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir!

• MADDE 10. — Teklifin 10 uncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Teklifin 10 uncu
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 11. — Teklifin 11 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Teklifin 11 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ..

(S. Sayısı : 28)

— 22 —
(Sivas Miiltetvekli Mükerretn Taşçroğlu ve 3 Aıflcadaşının Teklifi)

GEMİCİ MADDE — Siyasî Partiler, bu kanunun 5 inci maddesi ile değiştirilen
2820 sayılı Siyasî Partililer Kanununun 42 nci maddesine göre önseçime esas üye Jıisieleririin eksikliklerini tamamlayarak 'bu kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay için
de 2820 sayılı Siyasî Pantüer Kanununun 10 uncu maddesi gereğince Cumhuriyet Baş
savcılığına 'bildiriırlıer.
MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Etiği
Metlin)

(içişleri Komisyonunun Kabul Ettiği
Metin)

GEÇİCİ MADDE — Teklifin geçici
maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Teklifin geçici
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 12. — Teklifin 12 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 12. — Teklifin 12 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir.

MADDE 13. — Teklifin 13 üncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 13. — Teklifin 13 üncü
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.
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