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TUTANAK DERGİSİ 

81 inci Birleşim 

19 . 3 .1986 Çarşamba 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

IIL — YOKLAMALAR 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU 
RULA SUNUŞLARI 

Sayfa 
290:291 

291:292 

292,345 

292 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 292 

1. — İzmir Milletvekilli Hüseyin Ayde-
mir'in, TBMM İçtüzüğünün yeniden düzenle
nerek süratle uygulamaya konulması gerektiği 
konusunda gündem dışı konuşması 292:294 

2. — Kayseri Milletvekili Mustafa Şa-
hin'in, İstanbul'da yapılan İslam Konferansı 
Teşkilatı Ekonomik ve Ticarî İşbirliği Daimî 
Komitesi İkinci Dönem Toplantısının ül
kemize ve ilgili ülkelere sağlayacağı siyasî 
ve ekonomik faydalar konusunda gündem dı
şı konuşması 294:295 

3. — Yozgat Milletvekili Selafaattin Taf-
lıoğlu'nun, son günlerde Doğu ve Güney
doğu Anadolu bölgelerimizde askerlerimize 
karşı yoğunlaşan saldırılar hakkında gün
dem dışı konuşması 295:296 

Sayfa 
296 B) Tezkereler ve önergeler 

1. — İzmir Milletvekili A. Aşkın Tok-
taş'ın, (6/599) numaralı sözlü soru önergesi
nin yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi 
<4/196) 296 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 296,348 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 296 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 

Sağlar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/507) 296 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
İstanbul - Sarıyer Karayolundaki bir teca
vüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin yap
tığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/501) 296 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet 
Nuri Üzel'in, Başbakanlıkta görevli bir mü
şavir tarafından yabancı yayın ajanlarına 
pollitik demeç verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/544) 296 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, danışmanlık için yabancı fir
malarla anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/622) 296 
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Sayfa 
5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 

Demirtaş'ın, Hatay ili çiftçilerinin Ziraat 
Bankasına olan borçlarının ertelenmesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 296 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat 
Bayazlt'm, Siyasî Partiler Kanununa aykırı ha
reket edenler hakkında yapılan işlemlere iliş
kin Başbakandan sözlü sorusu ve Adalet Ba
kanı M. Necat Eldem'in cevabı (6/548) 296:299 

7. — Konya Milletvekili Salim EreFin, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin deniz oto
büsleri ile yapacağı toplu taşımacılığa iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/559) 299 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Ankara, istanbul, İzmir ve Bursa illerinde ya
pılacağı belirtilen toplu taşıma sistemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/560) 299 

9. — Konya Milletvekili Salim. Erel'in, 
Konya, Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalış
malarına iMşkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/561) 299 

10. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tü
tün ekimine izin verilmemesinin nedenine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/567) 299 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Uçak Servisi A. Ş.'ndeki bazı 
yöneticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yap
tıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/576) 299 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Mer
kezi yapımının üstlenişine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/580) 299 

13. — Kayseri Milletvekili Mehmet 
Üner'in, Üsküdar - Eminönü seferini yapan 
Şehit Karaoğlanoğlu Vapurundaki intihar ola
yına ilişkin İçişleri Bakanınından sözlü soru 
önergesi (6/581) 299:300 

14. — Denizli Milletvekili Hallil İbrahim 
Şahin'in, Muğla İli Merkez Jandarma Ka
rakolunda bazı vatandaşlara işkence yapıldığı 
iddiasına "ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/587) 300 

I Sayfa 
15. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 

I Konya Valisinin bir açık hava toplantısında 
I halka «imparator» olarak takdim edilmesine 
! ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/589) 300 
I 16. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, 
I hampetrol alımlarına ilişkin Başbakandan 
I sözlü soru önergesi (6/595) 300 
I 17. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-
I ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
I önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
I soru önergesi (6/596) 300 
I 18. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
I mir'in, Diyarbakır Cezaevinde meydana gelen 
I ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından 
{ sözlü soru önergesi (6/597) 300 

19. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 

I İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 300 
20. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Tok-

I taş'ın, Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin 
I Başbakandan sözlü soru önergesi (6/599) 300 

21. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu 
taşımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 

I sözlü soru önergesi (6/601) 300 

I 22. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir ders 
kitabına ve Suriye sınırları içinde vatandaş-

I larımıza ait tapulu arazilerin bedellerine iliş-
I kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/602) 300 
23. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 

I in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika-
I sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi

ber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 300 

24. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
I Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişi-
I lerce parsellendiği iddiasına ilişkin Tarım Or-
I man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner

gesi (6/609) 300 
25. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-

rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey-
j dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
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ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/610) 

26. — Şanlıurfa Milletvekili Vacihi Atak-
lı'nıh, Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görev
lerinden uzaklaştırılan kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/611) 

27. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili ola
rak Bakanlık Sözcüsünce verildiği iddia edilen 
beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/612) 

28. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Aşağı Yeşilırmak Ovası sulama projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/613) 

29. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
m, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 

30. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/615) 

31. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ka
sırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/616) 

32. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca ya
pılan yabancı dil sınavına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/619) 

33. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
dış ülkelerden aldığımız hampetrolün fiyatına 
ve taşıtma ücretine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/620) 

34. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 

35. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kre-

Sayfa 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

301 

diye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 

36. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul İlindeki vatandaşların su ve su pa
rası sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/626) 

37. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, İstanbul Hindeki bazı belediyelerin semt 
ve mahalle pazarlarını kaldırma kararı aldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/627) 

38. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
Londra büyükelçimizin bir İngiliz milletveki
line Barış Derneği davasıyla ilgili mektup 
yazdığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/628) 

39. — Kaıhraimıaıntmıaıraış MlllötvelkiM Meh
met Turan Bayezit'in, 28.2.1986 tarihlinde ya
yınlanan «İcraatın İçinden» programındaki 
bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
ömergi&sii (6/629) 

40. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus 
Bahçeci'nün, konut kredisinden faydalanan 
vatandaşların korunması için alınan tedbirlere 
Miskin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/630) 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, köy ve mahalle muhtarlarınca 
vatandaşlara doldurtulduğu iddia edilen fişlere 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Ak-
bulut'un yazılı cevabı (7/922) 

Sayfa 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

348 

348:349 

2. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 
Özbek'in, kültür derneklerine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut 
Yıİmaz'ın yazılı cevabı (7/940) 349:350 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 302,346 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 
22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanunu, 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Tarih ve 2839 
Sayılı Milletvekilli Seçimli Kanununun Bazı 
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Sayfa 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkımda Kanun 
Teklifi; istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
20 Arkadaşının Yabancı Ülkelerde Bulunan 
Türk Yurttaşlarının Oy Kullanmalarını Sağla
mak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 Sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
lerine ilişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair 
Yasa önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih 
ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dadr Ra-

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Antalya Milletvekilli Kadri Altay, 71 inci yıldö

nümü münasebetiyle Çanakkale Zaferinin Türkiye 
bakımından önemi, 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner, sağlık sorun
ları ve hastanelerimizin durumları ile 14 Mart Tıp 
Bayramı, 

izmir Milletvekili A. Aşkın Toktaş'da, hayvancı
lığımızın sorunları ve et ithali; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Genel Kurulu ziyaret eden Federal Almanya 
Cumhuriyeti • Meclis Başkanı ve beraberindeki Par
lamento Heyetine Başkan tarafından «Hoşgeldiniz» 
denildi. 

Başbakan Turgut özal'ın 21 - 24 Mart 1986 ta
rihleri arasında Irak'a yapacağı resmî ziyarete ka
tılacak milletvekillerine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve eki liste kabul edildi. 

Gündemdeki diğer maddelerin, çalışma saatinin 
tamamlanmıasiindan evvel bitmesi halinde 18.3.1986 
tarihli bugünkü birleşimde 413 sıra sayılı kanun tek
lif leriniin görüşülmesine başlanması; görüşmelerin ta
mamlanabilmesi amacıyla; çalışma saatlerinin, 
19.3.1986 Çarşamba günü saat 21.00'e kadar, 20.3.1986 
Perşemlbe günü ise görüşmelerin bitimine kadar uza
tılmasına dair ANAP Grubunun önerisi de kabul 
edildi. 

içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başba
kanın tedavi nedeniyle yaptığı son ABD seyahatine 
ilişkin (6/518) ve 
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Sayfa 
nun Teklifli; Adana Milletvekili Coşkun Bay
ram ve Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın 
26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkım
da Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Aydın 
Güven Gürkan ve 2 Arkadaşının 24.4.1983 
Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun Bazı Maddelerinim Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ile Adalet ve Anayasa komis
yonları raporları (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 
2/313) (S. Sayısı : 413) 302:345,346:348 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, televizyon 
dizisi olarak çekildikten sonra yakıldığı iddia edilen 
Yorgun Savaşçı filmine ilişkin-(6/617), 

Sözlü sorularına, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz 
cevap verdi; soru sahipleri de cevaplara karşı görüş-
leriıni açıkladılar. 

içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
Adama Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/501), 
Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzerin (6/544), 
Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt'ın 

(6/548), 
Konya MıiUetvekiM Salim Erel'in (6/559), (6/560), 

(6/561), (6/589), 1(6/610), (6/620), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/567), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/581), 
istanbul Milletvekili Günsieli özkaya'nın (6/596), 
'Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 

(6/610), 
izmir Milletvekili A. Aşkın Toktaş'ın (6/599) ve 
Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın (6/611), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunimadıklanndan; 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

ı(6/622), (6/576), (6/580), 
Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun (6/595), 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/601), 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/613), 

(6/614), (6/615), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgir&n (6/616), 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/626), 

(6/627) ve 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 290 — 



T. B. M. M. B: 81 19 . 3 * 1986 O: 1 

Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'nin 
(6/630), 

Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli olduk
larından; 

Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'm 
(6/623), 

Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahinin (6/587), 
Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Ka

ra Vnın (6/602), 
Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/607), 
Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nıun (6/612), 
Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın (6/628) ve 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit' 

in (6/629), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemiir'in (6/597), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/609) ve 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in (6/621), 
Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
Adana Milletvekili Nuri Korkmazdın (6/624) 

sözlü soru önergesi de, soru sahibinin aynı birleşim
de görüşülmüş bir başka sorusu bulunduğundan; 

. Ertelendiler. 

Mardin Milletvekilli Süleyman Çelebi'nin, 6136 
Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun 7 nöi Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/222) (S. Sayısı : 411) kabul edildi 
ve kanun teklifinin reddedildiği açıklandı. 

Uzman Erbaş Kanunu Tasarısı (1/732) (S. Sayı
sı : 414) üzerimdeki görüşmeler tamamlanarak tümü 
açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda tasarı
nın kabul edildiği ve kanunlaştığı bildirildi. 

Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zonguldak 
Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 Tarih ve 
2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 Tarih 
ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Tarih 
ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimli Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının Ya
bancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kul
lanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 Sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
lerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa 
Önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı 
Milletvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Millet
vekili Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan 
Altay'ın 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanuna Bir Ek Madde, Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 2 Arkadaşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Si
yasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi ile Adalet ve Anayasa 
komisyonları raporları (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 
2/313) (S. Sayısı : 413) üzerinde bir süre görüşüldü. 

19 Mart 1986 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 19.01'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Sabahattin Eryurt 

Kâtiiip Üye 
.'Kayseri 

Mehmet Üner 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğlu 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

19 . 3 . 1986 Çarşamba 

Kanun Hükmünde Kararname 

1. — 625 sayılı özel öğretim Kurumları Kanunu 
ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname (1/749) (Millî Eğitim Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1986) 

Raporlar 
1. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın Kanun

ların ölüm Cezasını öngören Hükümlerinin; ölüm 
veya Müebbet Ağır Hapis Şeklinde Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun TekLifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/234) (S. Sayısı : 415) (Dağıtma tarihi : 19.3.1986) 
((GÜNDEME) 
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2. — İstanbul Milletvekili îbrahim Ural'ın Ta
şınmaz Malların Kiralanması Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayı
sı : 416) (Dağıtma tarihi : 19.3.1986) (GÜNDEME) 

3. — 11.1.1954 Tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Va
kıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Mad
de Eklenmıesıİ Hakkındaki Kanun Tasarısı ve Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/741) (S. Sayısı : 417) (Dağıtma 
tarihi : 19.3.1986) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Uşak Milletvekili Yusuf Demircin, Uşak İli 

Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1986) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Anayasanın 84 üncü maddesi açısından 
SHP milletvekillerinin durumunu incelemekte olan 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda oldukla
rını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEN 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 

TBMM İçtüzüğünün yeniden düzenlenerek süratle uy
gulamaya konulması gerektiği konusunda gündem di' 
şı konuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel üç ar-
daşımıza söz vereceğim. 

19 . 3 t 1986 0 : 1 

Komisyonun bazı işlemlerine ilişkin Türküye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesü 
(6/633) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.2.1986) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Mıahmud Altuna-
k'ar'ın, TRT Halber Dairesinde görevli bıir spikerin 
Diyarbakır Radyosuna tayin edilme nedenine ilişkin 
©aşbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 18.3.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçak'un, Diya

net İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfındaki 
yolsuzluk iddialarıyla İlgili tahkikat raporu üzerine 
yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1043) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.3.1986) 

2. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Hac 
ve Umre Seyahatleriyle ilgili işlerin Diyanet İşleri 
İBaşkanlığınca yürütülmesine dair Yönetmeliğe ilişkin 
'Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1044) (Başkan
lığa geliş tarihi : 18.3.1986) 

(Gaziantep Milletvekili M. Hayri Osmanlıoğlu'na 
kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yeter
sayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

, KURULA SUNUŞLARI 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantı ve çalış
maları için halen uygulanmakta olan 1973 tarihli Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, bugünkü ihti
yaca tam cevap veremediğinden bahisle, İzmir Mil
letvekili Sayın Hüseyin Aydemir söz istemişlerdir, bu
yurun efendim. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sabahattin Eryurt 
KÂTtP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka
nım, yüce Meclisin pek muhterem üyeleri; yeniden 
düzenlenerek, süratle uygulamaya konulması gereken 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü konusundaki 
düşünce ve önerilerimi yüce Meclisin dikkatlerine arz 
etmek için yüksek huzurunuzda gündem dışı söz al
mış bulunuyorum; bu vesileyle, yüce Meclise en de
rin hürmetlerimi arz ederim. 

Anayasamızın 95 ve geçici 6 ncı maddeleri gere
ğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantı ve 
çalışmalarını düzenleyen İçtüzüğünün; günün şartla
rına ve icaplarına uygun şekilde yeniden düzenlene
rek süratle uygulamaya konulması gerekmektedir. 

Halen, 1973 tarihli Meclis İçtüzüğü uygulanmak
tadır. Bu İçtüzük, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara ce
vap veremediği için uygulamada büyük boşluklar doğ
makta, yeni yeni sorunlar ortaya çıkmakta ve bu ara
da, iktidarı ve muhalefetiyle hepimizin özlemle bek
lediğimiz diyalog bir türlü sağlanamamakta, Meclis 
çalışmaları özlenen ve istenen neticelere, çoğu nok
talarda ulaşamamaktadır. 

Her ne kadar, bazı milletvekili arkadaşlarımızın 
hazırlamış oldukları Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğü teklifi, geçen yasama yılının haziran ayında 
Anayasa Komisyonundan geçerek yüce Meclise tak
dim edilmiş ise de, üçüncü yasama yılı başında, Ana
yasa Komisyonunca, hazırlanan içtüzük teklifi geri 
alınmış ve halen de Meclise ne zaman takdim edile
ceği belli olmayan, bir sürüncemeye girmiştir. 

Üçüncü yasama yılına girmiş olmamıza rağmen, 
hepimizin hâlâ büyük bir özlem ve ihtiyaçla bekledi
ğimiz kendi içtüzüğümüzü yapamamış olmanın ıstı
rabı içerisindeyiz. Bu ıstırap, iktidar ile muhalefet ara-, 
sında özlenen diyalogun sağlanamaması yanında, bir
çok sorunların halledilememesi ve ikibuçuk yıldır her 
gün karşımıza gelen sorunların kendi yetki ve iktida
rımız içerisinde olumlu sonuçlara ulaştırılamamasından 
kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan, yeni İçtüzüğün, 
Anayasa Komisyonunun düzenlediği şekilde, eski İç
tüzükten hiçbir farkı olmayan maddelerle değil, bu
günkü ihtiyaçlara ve şartlara cevap vercek nitelikte, 
yeni sorunları yeni kurallara bağlayacak ve diyalog 
sikıntısma meydan vermeyecek yeni yöntemler geti
recek mükemmellikte, süratle düzenlenerek getirilme
sinin özlemi içerisindeyiz. 

Böyle bir düzenleme neticesinde, yeni kurallar ve 
yöntemlerle teçhiz edilecek yeni İçtüzüğün, bu üçün
cü yasama yıl sona ermeden evvel, haziran ayına ka
dar yüce Meclise getirilip, süratle yasalaşmasında, uy-

— 293 

1 9 . 2 , 1 9 8 6 0 : 1 

gulamaya konulmasında büyük zorunluluk vardır. İç
tüzüğün değiştirilmesini gerektiren ve tatbikatta be
raberce yaşadığımız sorunlardan, boşluklardan birkaçı
na, müsaade ederseniz, özet olarak burada değinmek 
istiyorum. 

Ancak, her şeyden önce, hepimizce bilinen bu so
runların ve çözüm yollarının, gerek muhalefetteki ve 
gerekse iktjdardaki siyasal parti grupları tarafından 
süratle ele alınması ve bu grupların yeniden yapacak
ları incelemelerle, konuşmalarla, panellerle, konferans
larla ve ortaya konulacak, ilmî görüşlerle tespit edi
lecek yeni yöntemlerin süratle hazırlanarak, Anayasa 
Komisyonuna ek olarak verilmesi gerekmektedir. Eğer, 
bu ihmal edilirse ve gruplar bu konuyu sadece birkaç 
milletvekili arkadaşımızın fedakârlık ve gayretinden 
beklerse, bugünkü sorunlar, daha yıllarca, gelecek 
kuşakları da etkileyecek, dolayısıyla Meclis çalışma
ları, bugünkü dinamizmine rağmen, beklenen sonuç
ları veremeyecektir. Bunun neticesi olarak da, iktidar 
ve muhalefet arasındaki diyalog asla sağlanamayacak, 
iktidardan gelen bütün kanun teklifleri otomatikman 
Meclisten geçecek; muhalefet, kanun tekliflerinde ve 
değişikliklerinde etkili olamayacak ve böylece, Mec
listen daha mükemmel yasaların çıkarılması asla müm
kün olamayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz doldu efen
dim, lütfen toparlayınız. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz, bir iki konuya özetle açık
lık getirmek istiyorum. 

Genel görüşme ve Meclis araştırması gayet masum 
müesseselerdir. İkibuçuk senedir, bir tek, dış politika 
konusunda genel görüşme açılmasına karar verildi. 
Zannettik ki, bu karar ışığında bütün milletvekilleri 
geniş ölçüde görüşlerini arz edecekler ve iktidarın ça
lışmalarına katkıda bulunacaklardır; fakat ne oldu? 
Yine eskisi gibi, âdeta bir önerge üzerinde konuşur 
gibi, gruplar onbeşer yirmişer dakika, konuştular; ar
kasından iki milletvekili görüşünü beyan etti ve bu 
önemli konudaki, genel görüşme neticelendi. Bu mu
dur genel görüşme? Hangi milletvekili görüşünü bu
rada rahatlıkla ifade etme imkânını bulabilmiştir? 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz dolmuştur. 
Bu bakımdan lütfen teferruata girmeyelim efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, sürem dolduğuna göre, aksayan iki üç noktayı 
daha belirtmek istiyorum. 

Görüyorsunuz ki, bir milletvekili ikibuçuk yıllık 
tecrübesinin mahsulünü şurada beş dakika içerisinde 
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ifade etme imkânını bulamıyor. Bu mudur, milletveki
linin burada fikirlerini ihzar etme imkânım sağlaya
cak İçtüzük? Bu İçtüzükte, konuşma süresini niçin 
10 dakikaya çıkarmıyoruz? Bir gündem dışı konuşma 
ile, milletvekili olarak düşüncelerimizi yüce Meclise 
10 dakikalık bir zaman süreci içerisinde izhar imkânı
na malik değilsem, emanet olarak sorumluluğunu yük
lendiğim milletvekilliğimden ne hizmet bekliyorsu
nuz arkadaşlar? Bu kadar önemli ve kendimizle ilgili 
bir konuya niçin sahip olmuyoruz? 

İşte 50 tane bağımsız milletvekili; Anayasa her 
türlü hakkı fazlasıyla vermiş; aynen siyasî parti grup
ları gibi, mevcut bağımsız milletvekillerinin de siyasî 
olmamak şartıyla grup kurabilmelerine, komisyonlar
da temsil edilebilmelerine ve komisyon divanlarının 
teşkil edilmesinde, gruplarla aynı derecede hak sahibi 
olmalarına, Anayasanın bu konudaki açık hükümle
rine rağmen, Anayasa Komisyonunda bulunan yeni 
tüzük teklifini açınız bakınız, bağımsızlarla ilgili en 
küçük bir hak var mıdır? 50 miUetvekii niçin ko
misyon çalışmalarına katılamıyor? Bizi, milletimiz, 
hizmet için seçip buraya göndermedi mi arkadaşlar? 
Sorumluluğunuzla, vicdanlarınızla sizi, baş başa bı
rakıyorum; bu konuda bir araştırma yapalım. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, Sayın Aydemir, İç
tüzük... 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Yüce Mec
lisi en derin hürmetlerimle selamlıyorum, yüksek mü
samahanız için tekrar tekrar hürmetlerimi arz edi
yorum; sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2. — Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin'in, İstan

bul'da yapılan İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik 
ve Ticarî İşbirliği Daimî Komitesi İkinci Dönem 
Toplantısının ülkemize ve ilgili ülkelere sağlayacağı 
siyasî ve ekonomik faydalar konusunda gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — İslam Konferansı örgütü Ekonomik 
ve Ticarî İşbirliği Daimî Komite Toplantısının, İstan
bul'da yapılması ile ilgili görüşlerini arz etmek üzere, 
Sayın Mustafa Şahin, buyurun efendim. 

Sayın Şahin, süreniz 5 dakikadır, hatırlatıyorum. 
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri)'— Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 1 4 - 1 6 Mart tarihleri arasın
da, İstanbul'da, İslam Konferansı Teşkilatı Ekono
mik ve Ticarî İşbirliği Daimî Komitesi İkinci Dönem 
Bakanlar Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın baş
kanlığında yapıldı. Bu toplantının ülkemiz ve ilgili ül
keler için gelecekte sağlayacağı siyasî ve ekonomik 
faydalar konusundaki şahsî düşüncelerimi, Türkiye 

I Parlamentosundan ifade etmek arzusuyla huzurları-
I nızdayım. Bu vesile ile yüce Meclisi saygı ile selam-
I lıyorum. 
I Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Ke-
I nan Evren, Sayın Başbakanımız Turgut özal ve ba-
I kanlarımızın yanı sıra, 10 İslam ülkesinden 36 baka-
I nın katıldığı toplantıda katedilen mesafe gerçekten 
I umut vericidir. Her şeyden önce İslam ülkelerinin 
I ekonomik bakımdan da bir araya gelebilecekleri ve 
I asgarî müştereklerde anlaşabilecekleri ispatlanırken, 
I tüm dünyanın gözü bir daha Türkiye'nin üzerine çev-
I rilmiştir. 
I Hazırlık çalışmalarıyla birlikte yedi gün süren ve 
I iç içe iki toplantının yapıldığı gündemde, temenni ve 
I diplomatik kararlardan ziyade, uygulanabilecek öneri-
I 1er üzerinde mutabakata varılmış olması, fevkalade iyi 
I neticelerdir. Bu toplantı, eğer, İran ve Iraklı bakan-
I lan bile bir araya getirebilmişse ve müşterek kararlar 
I almaları gerçekleştirilebilmişse, başarıyı tartışmamak 

gerekir. 
I Sayın milletvekilleri, disipline olmuş Avrupa Eko-
I nomik Topluluğu, (yani AET ülkeleri), karşılıklı ola-
I rak birbirlerinin ekonomik faaliyetlerini destekleyip, 
I diğer ülkeler karşısında koruyucu ve kollayıcı görev 
I yapmaktadır; hatta, milletlerarası platformda siyasî 
I rol oynamaktadır. 
I İstanbul'da yapılan İslam Ülkeleri Ekonomik ve 
I Ticarî İşbirliği Toplantısının geleceğinde, çok yakın-
I da değilse dahi ufukta gördüğüm kadarıyla, İslam ül-
I keleriyle birlikte güç birliği yapacağımıza inanmakta-
I yım. Bu toplantıda, çimento birliği, uzun vadeli ti-
I caret finansmanı, standardizasyon, gıda güvenliği, 
I müşterek para birimi gibi, üzerinde mutabakata varı

lan hususları, gerçekten düşüncede var olan fikri tat-
I bikata geçirmeye ve İslam Ortak Pazarının kurulma-
I sına atılan ilk adım olarak görmekteyim. 

I Sayın milletvekilleri, Türkiye, Ortadoğu'yla Asya* 
da, Balkanlarla Avrupa'da, Akdeniz'le Afrika'da 

I toprağı olan tek ülkedir; bu durumun önemi oldukça 
I büyüktür. Ayrıca, bütün İslam dünyasınca çok önem 
I verilen Kutsal Emanetlerin de ülkemizde var oluşu 
I ayrı bir önem taşımaktadır. Bütün bunların yanı sıra, 

gelişmiş beyin gücü, sanayi ve teknikteki gelişimi, 
I siyasî istikrarı, huzur ve güvenli bir ortamın mevcu-
I diyeti, uygulanan ve bu ülkelerin model olarak alma

ya çalıştığı ekonominin başarılı yürütülmesi ve ülke
nin çok iyi yönetilmesi, ülkemizin bu teşkilat içindeki 
önemini bir kat daha artırmaktadır. 

Sayılan ve daha da sayılabilecek özelliklerinin mev-
I cudiyeti, ülkemizde, birlik ülkeleri içinde özel bir yer 
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vermektedir. Gerek siyasî partilerimizin, gerekse Türk 
basınının, bu bilinç içinde bu durumu koruması ve 
daha da yapıcı yönde gayret göstermesi gereğine 
inanmaktayım. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, ül
kemiz, İslam ülkeleri içinde bu mümtaz yerini koru
yacak ve diğer ülkelerce saygı gösterilecek şekilde li
derlik yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın fev
kalade anlamlı konuşmasında «Bu işbirliği sayesinde 
ülkelerimizin kalkınma çabalarına katkıda bulunmak 
ve insanlarımızın refah ve mutluluğunu sağlamak, 
bu işbirliği sayesinde ülkelerimizin sahip olduğu po
tansiyeli harekete geçirmek kolaylaşacaktır; böylece, 
İslam âlemi, işbirliğinin getirebildiği ölçüde, dünya 
ekonomi sahnesinde ağırlığını artıracak ve layık ol
duğu yeri alacaktır» demektedir. Bu da İslam ortak 
pazarı kurulmasının bir-işaretidir. 

Sayın milletvekilleri, İslam ülkeleriyle yüzyıllar ön
cesinden beri var olan ilişkilerimizin bugüne kadar 
böklenen seviyeye gelmemiş oluşu bir kayıp olarak 
düşünülebilir. Bu kayıbın giderilmesi için dört beş 
yıldır gösterilen gayretler övgüye değer durumdadır. 
Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbaka
nımızın gayretleri olmak üzere, ayda bir iki bakanı
mızın İslam ülkelerini ziyaret etmeleri ve mukabil 
ziyaretlerin doğusuyla, beklenen diyalog ileri seviyeye 
çıkmıştır. 

Bu inanç ile, bu kürsüden bütün İslam ülkelerine 
başarılar diliyor, Allah'tan, yardımcı olmasını isti
yorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
3. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, 

son günlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgele
rimizde askerlerimize karsı yoğunlaşan saldırılar hak
kında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Son günlerde askerlerimize yapılan 
silahlı saldırılar konusunda gündem dışı konuşmak is
teyen, Yozgat Milletvekili Sayın Selahattin Taflıoğlu, 
buyurun. 

Sayın Taflıoğlu, süreniz 5 dakikadır. 

SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; son günlerde, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev yapan kah
raman askerlerimize karşı saldırılar yoğunlaşmıştır. 
Saldırıda bulunan hainlerin maksatlarının ve gayele
rinin ne olduğu bilinmektedir. Bu hainlere, zamanı 
geçmeden, gereken cevap verilmelidir. Türk askeri, 
bu şekilde, cani-, hain ve kahpe kişilerin hareketlerine 
boyun eğecek değildir. 

Türk Devletinin devamlı ve yılmaz bekçisi olan 
askerlerimize silah çekenlere, «dur» demenin zamanı 
gelmiş ve geçmektedir. Bu acımasız ve hain, Türk 
düşmanı kişilerin kimlerden destek aldığı, açıkça, 
Türk Milletine duyurulmalıdır. Mehmetçiklerimizi 
kahpece şehit edenlere destek sağlayan, koruyan ve 
sempati duyanlar, en azından onlar kadar hain, onlar 
kadar kahpedir. Türk Milleti, askerine kurşun sıkan 
vatan hainlerini affetmeyecektir. 

Türkiyekle özgürlük olmadığından bahseden kom
şu devletlere sormak gerek; Türk askerine kurşun sı
kanları affedip mükâfatlandıralım mı? İşte, medenî 
devlet olduklarını söyleyenler, bu sorunun cevabını 
verebilecekler midir? Bunların iyi niyetli olduğundan 
bahsedilebilir mi? Şunu bilmelidirler ki, Türk Dev
leti, hiçbir devletin vermediği özgürlüğü Türk Mil
letine, insan ayrımı yapmadan tanımıştır ve tanımaya 
devam etmektedir, özgürlük diye bağıranların asıl 
maksatları, gerçekte özgürlük olmayıp, Türk Devletini 
bölmek ve parçalamaktır. Buna da asla müsaade edil
meyecektir. 

Sayın milletvekilleri, İsrail Devletinin bir askeri vu
rulduğu zaman, bu devlet, başka bir devlete ait toprak
lar içerisine girip, askerinin hakkım aramaktadır. Biz 
de Türk askerine yapılan bu saldırıları ve şehit edilen 
Mehmetçiklerimizin hakkını ne zaman arayacağız ve 
kimler arayacaktır? 

Sayın milletvekilleri, lütfen dikkat buyurun, bizler, 
onların sayesinde buradayız. Türk Devleti, onların var
lığıyla, devlet olma vasfını sürdürmektedir. Aksi hal
de, bizler burada, Türk Milletinin temsilcisi olarak 
bulunamazdık. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu olay
lar karşısında suskun kalamaz. Şehit edilen kahraman 
askerlerimizin haklarını aramak ve müdafaasını yap
mak gerekir. Meclis olarak tavrımızı ortaya koymalı
yız. 

Bu durumlar böyle devam ederse, sizler bu şekilde 
suskun davranırsanız, Türk Milletinin geleceği tehlike
ye girdiği gibi, Türk Devletinin rejimi de tehlikeye 
girer; sonunda, milletçe, hep birlikte zararını çekeriz. 
Zaman geçmeden gerekli önlemlerin alınmasını ve ce
vabının verilmesini istemekteyiz. 

Sayın milletevkilleri, Türk Devletinin içinde yaşa
yıp, bütün imkânlarından yararlanan içteki hainler, 
dıştaki hainlerle işbirliği yapıp, Türk Devletini yıkma 
ve rejimini değiştirme hevesindedirler. Şunu unutma
sınlar ki, hiçbir zaman bu isteklerine ulaşamayacaklar
dır; fakat kendileri gereken cezayı göreceklerdir. 
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Şehit olan kahraman askerlerimizin kanları yerde 
kalmayacaktır. Kendilerine Allah'tan rahmet, geride 
kalan ailelerine sabırlar dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ıTaflıoğlu. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İzmir Milletvkili A. Aşkı Toktaş'ın, (6/599) 

numaralı sözlü soru önergesinin yazılı soruya çevril
mesine dair önergesi (4/196) 

BAŞKAN — Gündemlin, «Başkanlığın Genel Ku
rula Sunuşları» kısmına geçiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sözlü sorunun yazılı soruya 
çevrimesin dair bir önerg var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
19.3.1986 tarihli gündemde 20 noi sırada bulunan 

sözlü sorumun yazılı soruya dönüştürülmesini saygı
larımla aırz ederim. 

Ali Aşkın Toktaş 
İzmir 

BAŞKAN — Gereği Başkanlıkça yapılacaktır. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
orman ürünleri' ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

1 inci sırada, İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Fiilleri Sağlar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs

tanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

BAŞKAN — 2 noi sıradaki, Adana Milletvekili 
Cüneyt Ganver'in sorusu, Sayın Camver'ıin izini ol
ması sebebiyle ertelenmlişıtlir.. 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) 

BAŞKAN — 3 üncü şurada, Eskişehir Milletve-
fcülıi Nuri Üzed'in, Başbakandan sorusu vardır, 

Sayın Üzel?.. Buradalar. 
İSayın Baş'bakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir, 
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, Erzurum •Millet
vekili Hilmi Naıbantoğlu'nun sorusu, Sayın Nalbant-
oğliu'nun izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) 

'BAŞKAN — 5 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Demir taş?.. Yoklar. 
Sayın Başlbakan veya cevap verecek ' sayın ba

lkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt' 

in, Siyasî Partiler Kanununa aykırı hareket edenler 
hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü 
sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in cevabı 
(6/548) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt'ın, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Bayazıt?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan adına cevap verecek Sayın Ada

let Bakanı?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
içtüzüğün 94 üncü maddesine göre aşağıdaki 

sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasının sağlanmasını arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

1. T.C. Anayasasının geçici 4 üncü maddesi, 
22 . 4 . 1983 günlü 2820 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun geçici 1 inci maddesinde aynen yer almış 
ve bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) 
bendine uymayanlar hakkında aynı. kanunun 119 
uncu maddesinin (a), (b), (c) fıkralarının uygulana-

— 296 — 



T. B. M. M. B : 81 

cağı öngörülmüş olup, bugüne kadar bu konuda 
kimler hakkında soruşturma yapılmış ve kimler hak
kında kamu davası açılmıştır? 

2. Siyasî Partiler Kanununun çeşitli yasakları 
kapsayan 4 üncü bölümündeki bilhassa «dernek, sen
dika, vakıf, kooperatifler ve meslek kuruluşlarıyla 
siyasî ilişki ve işbirliği yasağı» başlıklı 92 nci mad
desiyle «12 Eylül 1980 harekâtına karşı beyan ve 
tutum yasağı» başlıklı 97 nci maddelerine aykırı ha
reket edenlere uygulanması öngörülen aynı Kanunun 
117 nci maddesine istinaden kimler hakkında taki
bata geçilmiş ve kimler hakkında kamu davası açıl
mıştır? 

3. Millî Güvenlik Konseyinin kanun hükmün
de bulunan 24 Nisan 1983 tarih ve 18027 sayılı Res
mî Gazetede yayımlanan 76 sayılı Kararıyla 12 Ey
lül 1980 öncesi Siyasî Çekişme ve Çatışma Ortamı
na Benzer Bir Durumun Önlenmesi Hakkında 
6.12.1983 günlü 2969 sayılı Kanun nedeniyle yürür
lüğe girdikleri tarihten itibaren kaç kişi hakkında ta
kibata geçilmiş (Sıkıyönetim mahkemeleri dahil) ne 
kadar dava açılmışır? 

4. Dördüncü kuvvet olan basındaki uyarı ni
teliğinde ve ihbar mahiyetinde yazıları havi gazete, 
mecmua, kitap vesair matbualar 5680 sayılı Basın 
Kanununun değişiklik 12 ve 5681 sayılı Matbaalar 
Kanununun 4 üncü maddelerine göre mahallî cum
huriyet savcılıkları ile en büyük mülkiye amirlerinin 
tetkikine arz edilmesi zorunluluğu karşısında, bu 
uyarı ve ihbar mahiyetindeki yazılar üzerine kamu 
düzenini ilgilendiren umumî Türk Ceza Kanunu ile 
özel kanunlara giren eylemlerden dolayı, son iki sene 
içinde kaç kişi hakkında kovuşturma yapılmış ve ne 
kadar dava açılmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
Sayın Bakan, süreniz 10 dakika efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisli
nin sayın üyeleri; Kahramanmaraş Millevekili Sa
yın Rıfat Bayazıt'ın Sayın Başbakana yönelttiği ve ta
rafımdan cevaplandırılması tensip olunan sorulara 
cevap vermek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Bayazıt'ın sorusuna esas teşkil eden, 2820 
ve 2969 sayılı kanunlara ve Millî Güvenlik Konse
yinin 76 numaarh kararına muhalefet edenler ile, 
5680 sayılı Basın Kanununun 12 nci ve 5681 sayılı 
Matbaalar Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca, son 
iki yıl içinde cumhuriyet savcılıklarına tevdi olunan, 
'basılı eserlerde yer alan suç ihbarı mahiyetindeki ha-
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herlerle ilgili bulunan kişiler hakkında yapılan ka
nunî muameleler taşra teşkilatımızdan sorulmuş ve 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 119-uncu madde
sinin (a), (b) ve (c) bentlerine muhalefet suçundan 
dolayı 2 kişi ile ilgili olarak yapüan hazırlık soruş
turması sonucunda, biri için takipsizlik kararı veril
diği, diğeri hakkında kamu davası açıldığı, 

Aynı kanunun 92 ve 97 nci maddeleri delaletiyle 
117 nci maddesine muhalefet suçundan dolayı 4 kişi 
hakkında yapılan 5 hazırlık soruşturması sonunda, 
1 kişi için takipsizlik kararı verildiği, 3 kişi hakkın
da kamu davası açıldığı, tahkikat evraklarından 1'inlin 
de Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği, 

2969 sayılı 12 Eylül 1980 Öncesi Siyasî Çekişme 
ve Çatışma Ortamına Benzer Bir Durumun Önlen
mesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesine muhale
fet suçundan dolayı 7 kişi hakkında yapılan hazırlık 
soruşturmasından 3'ünün halen sürdürülmekte oldu
ğu, İdinin takipsizlik kararma bağlandığı, 6'sının ise 
görevli sıkıyönetim komutanlığına intikal ettirildiği, 

Millî Güvenlik Konseyinin 76 numaralı kararına 
ve 2969 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından do
layı, 1 317 sanık hakkında yapılan hazırlık soruştur
ması sonunda, 1 278 kişi hakkında takipsizlik kararı 
verildiği, haklarında kamu davası açılan 39 sanıkan 
32'sinin beraat ettiği, 7'sinin ise mahkûm olduğu, 

5680 sayılı Basın Kanununun 12 nci ve 5681 sa
yılı Matbaalar Kanununun 4 ünoü maddesi uyarınca 
son iki yıl içinde cumhuriyet savcılıklarına tevdi 
olunan basılı eserlerde yer alan,. suç ihbarı mahiye
tindeki haberlerle ilgili bulunan 203 kişi hakkında 
hazırlık soruşturmasına tevessül edilmiş olup, bunlar
dan 29 kişi hakkında hazırlık soruşturmasının de
vam ettiği, 73 kişi hakkında takipsizlik kararı ve
rildiği, 101 sanık hakkında açılan kamu davasının 
ise halen sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bayazıt, açıklama yapmak istiyor musunuz? 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Evet. 
(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Bayazıt, süreniz 5 dakika efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, çok muhterem milletvekilleri; sözlü soru
mun esası, Anayasamızın, yürürlükte bulunan ka
nunlarımızın, kanun hükmündeki kararnamelerin ve 
Millî Güvenlik Konseyinin yine kanun hükmündeki 
tebliğlerinin yasaklama koyduğu eylemleri yapanlar 
hakkında takibat konularına göre, belediyeler, ma-
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hallî mülkiye amirleri, görevli emniyet mensupları, 
emniyet teşkilatı olmayan yerlerde jandarma teşkilatı, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, 
Millî Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığını ilgi
lendirdiği için cevaplandırılmasını Sayın Başbakan
dan rica etmiştim. Sayın Başbakan, Adalet Bakanını 
görevlendirmiş, sayın bakan bu görevi yerine getir
miştir; verdiği cevaplardan dolayı kendisine teşek
kür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, 5680 sayılı Basın Ka
nununun 12 nci maddesi ve 5681 sayılı Matbaalar 
Kanununun 4 üncü maddesi, basında çıkan günlük 
ve haftalık mevkutenin, her ne suretle olursa olsun 
çıkarılmış olan matbuaların, mahallî cumhuriyet sav
cılıklarına ve mahallin en büyük mülkiye amirliğine 
aynı gün ikişer nüsha verilmesini öngörmüştür. 
Bunun sebebi, dördüncü kuvvet olan (gazetelerin, 
matbaanın) basının, bunları uyarmasıdır. Mahallin 
mülkiye amiri, mahallin cumhuriyet savcısı alacak 
gazeteleri, teker teker inceleyecek, bunlarda, kamu 
hukukunu ilgilendiren bazı konular varsa, onlar hak
kında takibata girişecek; gerektiğinde kupürler kese
cek bakanlıklarına gönderecek, icabında onlar bu şe-
ilde bakanlığı da uyarmış olacaklardır. Bakanlık bu
nun üzerine, cumhuriye savcıları dava açmamışsa, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 148 inci mad
desine göre, cumhuriyet savcılarına kamu davası açıl
ması emrini verebilecektir. Ben, dördüncü paragraf
taki sorumu bilhassa bu maksatla sormuştum. Yalnız 
görüyorum ki, cevaplar biraz sathî geçmiştir. 

8 . 1 . 1986 tarihli Tercüman Gazetesinin, «12 
Eylül Harekâtı fiilî durumda açıktan bir Anayasa 
ihlalidir» beyanı üzerine ne yapılmıştır? Sayın bakan 
bu konuda bir cevap vermemiştir. 

5 . 1 . 1986 tarihli Milliyet Gazitesinin, «Kon
ya'da korsan basımlar toplattırılıyor» yazısı üzerine, 
korsan basımla ilgili ne yapılmıştır? 

«Cumhurbaşkanı seçilmiştir» denilmek suretiyle 
seçimin anayasal olmadığı ilan ediliyor, küçültülmek 
isteniliyor. Bu anayasal seçim üzerine gölge düşü
rülmüştür, sayın bakanlık ve mahallî savcılar bunun 
üzerinde ne yapmıştır? 

Büyük Millet Meclisinin gayrimeşru olduğu ilan 
ediliyor, sayın bakan buna karşı ne yapmıştır? 

9 . 3 . 1986 tarihli Tercüman Gazetesinde Sayın 
Cindorük, «bugünkü parlamentonun sabahtan akşama 
kadar siyasî gevezelikle meşgul olduğunu» söylüyor. 
Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesine haka

ret edilmiştir; sayın bakan bunun üzerine ne yap
mıştır? 

Basında, bu müessese küçültülüyor, Cumhurbaş
kanlığı makamı küçültülüyor, dördüncü kuvvet ola
rak bunlar ihbar ediliyor. Bu takibat Sayın Adalet 
bakanımızın iznine bağlıdır; kendileri mahallî cum
huriyet savcılarıyla ne gibi temaslar kurmuş, ne gibi 
işlemler yapmıştır? 

Yine, günlük gazetelerde, haftalık dergilerde, 12 
Mart dönemi, 12 Marta geliş münakaşa ediliyor. Mil
letin gözbebeği olan Ordu mensupları hakkında so
rumsuz bazı şahıslar, doğru yanlış vakıf oldukları 
birçok konuları açıklamak suretiyle, devlet kuvvetleri 
aleyhinde suç işliyorlar ve hatta devletin gizli kalması 
gereken b&zı konularını ifşa ediyorlar. Buna karşı hü
kümet olarak ne gibi işlemler yapılıyor; yoksa bunla
rın, başı boş mu bırakılıyor? Bu konuda yapılanları 
da sayın balkandan sormuştuk, zaten günlük mevku
teler dememizdeki maksat da bu idi. Bunlar cevap
sız kalmıştır. 

Burada, Ziya Paşanın terkibi bendinden bir beyti 
hatırlatmak isterim. Ziya Paşa, «Şecaat arz ederken 
merdi kıptî, sirkatin söyler» demiştir; çok haklıymış. 
Bugün gazetelerde kahraman kesilenler, şecaatini gös
termek isteyenler ve orada yazı yazanlar, kendilerinin 
ne şekilde suç işlediklerinin farkında değillerdir. 
(İMDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, süreniz doluyor 
efendim, lütfen... 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Devletin gün
lük siyasî menfaatlarına, ilişkin belgeleri yok etmeyi, 
bozmayı, devlet güvenliğine ilişkin belgeleri elde et
meyi kapsayan Türk Ceza Kanununun 132 nci mad
desi, devletin güvenliğine ve siyasî menfaatlarına 
ilişkin kâğıtların ve belgelerin tamamen veya kısmen 
ortadan kaldırılması ve bunlar üzerinde sahtecilik 
yapılması, yok edilmesi, yerinden alınması gibi fiil
leri içine almaktadır. 

Yine, hâkim, tatbikatta, elde edilen belgelerin giz
lilik niteliğini, devletin siyasî menfaatlarıyla olan iliş
kisini takdir edecektir. 

Gizli kalması, devletin emniyeti, millî veya mil
letlerarası menfaatleri icabı olan belgeleri sağlama 
fiilleri suç sayılmıştır. Gizli kalması lazım gelen bel
geleri, bilgileri ifşa da, ayrıca bir suçtur. 

İfşa, devlete ait bir sırrın, bir veya birden fazla 
kimselere bil'dirilmesidir. ifşa suç olduğu gibi, bilgi
leri almak da suçtur; Türk Ceza Kanununun 136 nci 
maddesi incelenmelidir. 
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Ayrıca, devletin güvenliği ve milletlerarası men
faatlerini korumak maksadıyla, yetkili makamlarca 
gizli kalması lüzumlu görülen bilgilerin yayınlanma
sı ve yayınlanmak için verilmesi, Türk Ceza Kanu
nunun 137 nci maddesine göre suçtur. 

Sayın bakamn bunları inceletmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, süreniz doldu, lüt
fen efendim... 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Aslında bu komi, belki 20 dakikamızı alırdı; fa
kat ben bu kısa zaman içerisinde özetlemek suretiyle 
bunları arz ettim. 

Devleti, milleti kurtarmak için, devletimizi sağ
lam bir esas üzerinde muhafaza edebilmek için - çok 
rica ediyorum - sayın bakanın bunlarla ilgilenmesi la
zımdır. 

Bir konuyu daha' vurgulamadan geçemeyeceğim. 
Muhterem arkadaşlar, geçmiş günlerde Osmanl: 

imparatorluğunun çöküşü Kanunî'nin, Fatih'in, Ya
vuz'un ölümüyle değil, Sokullu'ya çekilen hançerle 
başlamıştır. 1961 ve daha sonralarındı da buna mü
masil hadiseler olmuştur. 

1961 yılının başında, o günün başbakanı olan 
rahmetli İsmet Paşaya, makamından çıkarken taban
cayla ateş edilmiştir; arkasından, Sayın Süleyman De-
mirel'e, Başbakanlık binasının içinde yumruk vurul
muş, devlete el uzatılmıştır; arkasından, Jandarma Ge
nel Komutanına, yaveriyle beraber evinden çıkarken 
ateş edilmiştir. Bu, devletin zaafıdır. Bu devleti kuv
vetli tutmak için Meclisimizle, muhalefetimizle, ikti
darımızla her şeye sahip olalım, sayın hükümet de 
müteyakkız olsun. 

Saygılar sunarım. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, İstan
bul Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba
kan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

19 . 3 4 1986 0 : 1 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/560) 

, BAŞKAN — 8 inci sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel .. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 

Ereğli Seker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 

İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in, Maliye ve Gümrük Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. .Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst-
lenilişine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

BAŞKAN — 11 ve 12 nci sıradaki Erzurum Mil
letvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun soruları, Sayın Nal-
bantoğlu'nun izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs
küdar - Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğlu 
Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/581) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Kayseri Milletvekili 
, Mehmet Üner'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Üner?.. Buradalar. 
Sayın İçişleri Bakanı .. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Muğla İli Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Denizli Milletvekili 
Halil ibrahim Şahin'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
16. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham-

petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/595) 

BAŞKAN — 16 ncı sıradaki, Ağrı Milletvekili Pa
şa Sarıoğlu'nun, Başbakandan sorusu, soru sahibinin 
izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

17. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Günseli özkaya .. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di

yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

BAŞKAN — 18 inci sıradaki, Ağrı Milletvekili 
İbrahim Taşdemir'in, Adalet Bakanından sorusu, 30 
gün mehil istenmesi sebebiyle ertelenmiştir. 

19. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, ba
zı vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Kadir Narin?.. Buradalar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, Ali

ağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/599) 

BAŞKAN — 20 nci sıradaki soru daha önce ya
zılı soruya çevrildiği için onu geçiyoruz. 

21. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

BAŞKAN — 21 inci sıradaki, Tekirdağ Milletve
kili Salih Alcan'ın sorusu, soru sahibinin izinli olma
sı sebebiyle ertelenmiştir. 

22. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir ders kitabına ve 
Suriye sınırları içinde vatandaşlarımıza ait tapulu ara
zilerin bedellerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/602) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Kütahya Milletvekili 
Abdurrahman Necati Kara'a'nın, Dışişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Kara'a?.. Yoklar. 
Sayın Dışişleri Bakam?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
23. — Adana Milletvekili Metin ÜstüneTin, Kah

ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Metin Üstünel?.. Yoklar. 
Sayın Bakan .. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir.. 

24. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

BAŞKAN — 24 üncü sıradaki, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, 30 gün me
hil istenmesi sebebiyle ertelenmiştir. 
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25. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır tünde işkence sonucu meydana geldiği iddia 
edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (61610) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, içişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Kadir Narin?.. Buradalar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı

kıyönetim Kanunu uyarınca görevlerinden uzaklaş
tırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/611) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Şanlıurfa Milletvekili 
Vecihi Ataklı'nm, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Vecihi Ataklı?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
27. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakanlık Söz-
cüsünce verildiği iddia edilen beyanata ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Dışişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Dışişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
28. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşa

ğı Yeşilırmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Hasan Altay .. Buradalar. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı veya yerme ce

vap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

29. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı iddia
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Samsun Milletve
kili Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sorusu vardır. 
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! Sayın Altay?.. Buradalar. 
Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanı veya yerine ce

vap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

I 30. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam-
I sun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye ve Güm-
I rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 
I BAŞKAN — 30 uncu sırada, Samsun Milletvekili 

Hasan Altay'ın, Maliye ve Gümrük Bakanından so-
I rusu vardır. 
I Sayın Altay?.. Buradalar. 

Maliye ve Gümrük Bakanı veya yerine cevap ve
recek sayın bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 
I 57. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgU'in, 

Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
I üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım 
I Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/616) 
BAŞKAN — 31 inci sıradaki, Balıkesir Milletve

kili Davut AbacıgU'in sorusu, soru sahibinin izinli 
olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

I 32. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türkiye 
I Petrolleri Anonim Ortaklığıma yapılan yabancı dil 

sınavına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/619) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

I bakan .. Yok. 
I Soru ertelenmiştir. 
I 33. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, dış ülke-
I lerden aldığımız hampetrolün fiyatına ve taşıtma üc-
I re tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/620) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Konya Milletvekili 
I Şalim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 
I Sayın Erel?.. Buradalar. 

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 
bakan?.. Yok. 

I Soru ertelenmiştir. 
1 34. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Sahin'in, 
I Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan toprak 
I satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın-
I dan sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 34 üncü sıradaki, Denizli Milletve-
I kili Halil ibrahim Sahin'in, Tarım Orman ve Köyiş

leri Bakanından sorusu, mehil istenmesi dolayısıyla 
j ertelenmiştir. 
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35. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 35 inci sıradar Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nuri Korkmaz?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
36. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker7in, İstan

bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

37. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki bazı belediyelerin semt ve mahalle pa
zarlarını kaldırma kararı aldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

BAŞKAN — 36 ve 37 nci sıralardaki, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in soruları, soru sahibinin 
izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

38. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Londra 
büyükelçimizin bir İngiliz milletvekiline Barış Der
neği davasıyla ilgili mektup yazdığı iddiasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 Ta
rih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 
Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Ta
rih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının Ya
bancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kul
lanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 Sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
lerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa 
Önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Mil
letvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan Al tay' 
m 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; An
talya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arka
daşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Konya Milletvekili 
Sabri Irmak'ın, Dışişleri Bakanından sorusu, soru sa
hibinin izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

39. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 28.2.1986 tarihinde yayınlanan «İc
raatın İçinden» programındaki bir beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/629) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili Turan Bayezit'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Turan Bayezit?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

40. — Diyarbakır Milletvekili Seyhmus Bahçeci' 
nin, konut kredisinden faydalanan vatandaşların ko
runması için alınan tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanında sözlü soru öergesi (6/630) 

BAŞKAN — 40 mcı sırada, Diyarbakır Millet
vekili Şeyhmus Bahçeci'nin, Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sorusu, soru sahibinin izinli olması dolayı
sıyla ertelenmiştir. 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ile Adalet ve Anayasa komisyonla
rı raporları (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 2/313) (S. 
Sayısı : 413) (1) 

ıBAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Kamisyanlaırdan Gelen Diğer İşler» kısmı
na geçiyoruz. 

iSiyasî Partiler Kanunu, Seçimlerin Temel hü
kümleri ve Seçmen Küıtiülk'leri Hakkında Kanun ile 
Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifinin görüşülmesine, 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini almi'şiardır. 

Dünkü 'birleşimde, teklifin tümü üzerinde, Sos-
yaldemokrait Halikça Parti Grubu adına bir sayın 
üye konuşmuştu. 

(1) 413 S. Sayılı basmayazı 18.3.1986 tarihli 80 
inci Birleşim tutanağına eklidir. 
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Şimdi, söz sırası, da'ha önoe söz almış olan arka-
daşlarnmızdan, Anavatan Partisi Grulbu adına Sayın 
Byülp Aişık'tadiTi 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Aşık, küreniz 20 dalkiikadır. 
ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞEK '(Trab

zon) — Sayın Başkan, yüce Meclisin muhterem üye
leri; Siyasî Partiler, Seçimlerin Temel Hükümleri, 
Seçmen Kütükleri ve Milletvekili Seçimi (kanunların
da değişiklik yapan kanun teklifiyle ilgili olanak, Ana
vatan Partisinin görüşlerini açıklamak üzere huzuru
nuzdayım. 

Sayın milletvekilleri, siyasî partiler, demokratik 
nizamın vazgeçilmez unsurlarıdırlar. Siyasî partiler, 
iktidar olmak için, program ve gayelerini gerçekleş-
tkımelk için vatandaşa iyiyi, yeniyi, güzeli sunmak 
mecburiyetindedirler. Siyasî partiler, aynı zamanda 
kendilerini yenilemek ve müesseseleştirmek mecburi
yetindedirler. Bu itibarla, yürürlükte 'bulunan Siyasî 
Partiler Kanunuyla ilgili bir iiki cümle arz etmek is
tiyorum. 

2820 sayılı 'Siyasî Partiler Kanunu, malumk.rınız 
olduğu üzere, siyasetin yasak olduğu, siyasî partile
rin olmadığı 'bir dönemde hazırlanmıştır ve dönemin 
özellikleri icabı, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa 
konulan maddeler, siyasî partileri, âdeta dernekler
den, cemiyetlerden daha mağdur, daha kontrol al
tına alınmış bir duruma getirmiştir. O kadar ki, üye 
kayıtlarından disiplin işlerine, kongrelerden aday 
gösterme işine 'kadar tüzük ve yönetmeliklerde dahi 
gösterilemeyecek derecede teferruata girmiş ve siyasî 
partilere hiç hareket serbestisi tanımamıştır. 

IFENNt İSLİMYEIJÎ (Balıkesir) — Bu mülaha
zanız Anayasa için de varit mi beyefendi? 

EYÜP AŞIK lODevamla) — Siyasî Partiler Kanu
nu, 122 asıl ve 12 geçici maddeden ibarettir. Madde
lerin yarısına yakın ıkısımı yasaklar, geri kalan yarı
sı ise, cezalarla doludur. Kendilerini geliştirmek, ye
nilemek ve müesseseleştirmek mecburiyetinde olan 
siyasî partilere, kanaatimizce, daha fazla serbesti ta
nımak mecburiyeti vardır. 

Bu 'itibarla, hu 'açıdan yeni kanun teklifini ince-
lediğıimıiz zaman önümüze çıkan tablo şudur : 32 
maddenin 10 maddesi siyasî partilere kolaylık ve ser
besti getiren maddelerdir. 8 maddesi ise, bu serbes
tiyle 'ilgili maddelerle paralellik sağlamak yönünden 
düzenleme getiren, yani mecburî olarak tedvin edi
len maddelerdir. Bir maddesi ön seçim ve aday yok
laması ile, 'bir maddesi merkez adayı, bir maddesi 

TRT'de yapılacak yayınla ilgili; bir maddesi ise, iki 
ıkat olan aday sayısının tek kata indiriknesiyle, iki 
maddesi yurt dışındaki vatandaşların oy kullanma
sıyla ve 'iki maddesi ise, Anayasanın emri gereği 
hallkoytamasının, siyasî partiler ve seçim kanunları
na girmesiyle alakalıdır. 

Muhterem üyeler, siyasî partiler ve seçim kanun-
larunda değişiklik yapma gereği, yüce Meclisin aşağı 
yukarı ittifak ettiği bir mevzu olması dolayısıyla şu 
'anda yüce Meclise sunulmuş olan beş değişiklik tek
lifi vardır. Bunlardan üçü ISHP'nin, biri Anavatan 
Partisinin, diğeri de 'bağımsızlardan Sayın Reşit Ül
ker'in arkadaşlarıyla yapmış olduğu tekliftir. 

Değişiklik ihtiyacı hissedildiği içindir ki, muhte
lif grup ve partiler, yüce Meclis Başkanlığına hu 
(konuda tekliflerini sunmuşlardır. 

Şekil yönünden ise, partiler arası diyalog kurul
madığı iddiası doğru değildir. Nitekim, partilerin güç
lerine göre üye verdikleri ve isteyen milletvekilinin 
görüşmelerine katılalbildiği Adalet Komisyonunda, hu 
teklifler incelenerek birleştirilmiş ve tek 'bir metin 
haline getirilmiştir. Bu teklifler arasında, Sayın Ay
dın Güven Güırkan ve arkadaşlarının getirdiği tek
lifin iki maddesi aynen kabul edilmiş ve metne ilave 
edilmiştir. Bağımsız Milletvekili Sayın Onural Şeref 
Bozkurt'un •Komisyon üyesi olmamasına rağmen-
teklıif ettiği 'bir madde aynen kabul edilmiş ve met
ne ilave edilmiştir. 

Muhterem: üyeler, teklifte formalitelerin 'azaltılma
sı ve partilerin bazı konularda serbest bırakılması 
birinci hedef olaraik seçilmiştir. Nitekim, yürürlükte
ki Siyasî Partiler Kanunu, siyasî partilere 'kayıtlı her 
üyenin nüfus kâğıdı suretinin dahi Cumhuriyet Baş
savcılığınca saklanmasını öngörüyordu; buna ne 
Cumhuriyet Başsavcılığı, ne de partiler razı değildi. 
Bugün, 2 milyona yaklaşan siyasî parti üyelerinin 
nüfus kâğıdı suretlerini Cumhuriyet Başsavcılığında 
saklamanın ve onları kullanmanın imkânı da, fay
dası da görülmemıiş ve bu 'bürokratik formaliteden 
siyasî partiler kurtarıılımışıtır. 

ÎSMAÎL ŞBNGÜN '(Denizli) — Zaten mevcuttu. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Zaten işlemez haldey
di; 'ama mecburiyet vardı. 

Yine bunun gibi, siyasî partilerin disiplin işleri 
doğrudan mahkemeye, ihraç işlemi doğrudan Baş
savcılığa, kongrelerdeki listelerin tanzim ışekli doğru
dan mahkemelere bırakılmıştı. Siyasî partilerin içe 
ve il teşkilatları âdeta belirli kâğıtları, belirli belge
leri gösterilen zamanlarda resmî makamlara takdim 

303 — 



T. B. M. M. B: 81 19 « 2 , 1986 0 : 1 

©den memurlar durumuna getirilmiş, üstüne de ağır 
cezalar konmuştu. 'Bu 10 madde içerisinde gerek bu 
yükümlülük ve formaliteler, gerekse oezalar azaltıl
mıştır. Siyasî partiler için getirilecek olan serbesti 
bunlardan ibaret değildir; ancak, bugünkü şartlar 
'azamî şekillide zorlanmış ve götiriföbi'lenin en fazlası 
bu teklife dahil edilmiştir. 

Bu maddeler hazııllanırken, demokratik 'bütün ül
kelerdeki siyasî 'partiler ve seçim kanunları incelen-
ımiştir. 'Burada mıaddeler üzerinde konuşulurken, di
ğer ülkelerdeki seçim kanunları ve siyasî partiler ka
nunlarından tercüme edilmiş metinlerden örnekler 
arz etmeye çalışacağım. Yalnız şu kadarını hemen 
söylemek isterim İki, 'hemen hemen demokrasiyle 
idare ©dilen bütün Avrupa ülkelerinde siyasî parti
ler tonunu ya yok yahut da anailkeleri ihtiva eden 
beş = on maddeden 'ibarettir, 

M. TURAN BAYBZtr ((Kahramanmaraş) — O 
zaman aniye seniş değişiklik getirmediniz? 

EYÜP AŞIK {Devamla) — Bütün imkânlar zor
lanarak hu teklif hazırîanımışıti'r. 

Getirilen teklifim anailkelerimden 'birisi, formali
teyi azaltmak; ikincisi istikran temin etmektir. 

Muhterem üyeler, dün Sayın Bayezit'in dediği 
gibi, bu sistemin iki partili sisteme yönelttiği doğru
dur. Bununla ilgili suçlamayı kahull ediyoruz; an
cak 'bu hedef daha evvel 1982 Anayasası ve omdan 
sonra getirilen bütün kanunlarda seçilmiştir. Türkiye' 
nin bundan 'böyle çok partili; ama iki parti ağır
lıklı sisteme gitmesi, 'bizim açımızdan1 doğrudur, za
rurîdir. 

Kısa sürede 'büyük ilerlemeler gösteren Japonya 
ve demofcrasiyie idaıre edilen diğer 'bazı Avrupa dev
letlerimin seçim ve siyasî partiler kanunlarını incele
diğimiz zaman, idarî şekillerini incelediğimiz zaman, 
istikrar ilik göze hatan unsur olmaktadır. Bu itibar
la, geçmişte çok acı deneyini itattığımız ve 'bir daha 
da görmek ve denemek istemıedi&imlz koalisyonlar 
ve istikrarsızlık yüzünden bu hedefe hiraz daha yak
laşmak için adımlar atılmıştır. Nitekim, 38 inci mad
denin anagerökçelerinden birisi 'budur ve bu iddiayı 
kabul ediyoruz. 

M. TURAN BAYE^tT (Kahramanmaraş) — ör
tülü koalisyona ne diyorsunuz? 

EYÜP AŞIK '(Devamla — Muhterem üyeler, 
yurt dışındaki vatandaşların oy kullanması meselesi
ne gelince : Bu madde ile ilgili hiçbir iddiamız yok; 
yani getirdiğimiz 'bu madde, yurt dışındaki vatandaş
ların oy kullanma meselesini halletmiştir demiyoruz. 

Ancak, 1964 yılından 'beri, hu Meclise yurt dışındaki 
vatandaşların oy kullanması ile ilgili teklifler gelir. 
1976 yılına kadar, tek parti tarafından getirilen tek
lifler reddediliyordu. 1976 yılından sonra ise, hu ko
nuda hütün siyasî partiler ittifak etmekle 'birilikte, çö
züm bulunamamıştır. Getirilen tekliflerin işlerliği, 
uygulama imkânı olmadığı için kalbül edilememiş-
tk£ 

Kanunda, bu teklifle yapılacak değişiklik ile yurt 
dışındaki vatandaşlarım siyasî faaliyette bulunma ve 
oy kullanmasına yardımcı olacak bir adım atılmış 
olacaktır. İddiamız 'buraya kadardır; 'ama ilk defa 
önemli 'bir adım atılmıştır ve yurt dışındaki vatandaş
ların, hiç değilse yarısına yakın bir kısmının oy kul
lanması hedeflenmiştir. Bu değişikliği de, oylarınız
da kabul ettiğiniz takdirde ayrı 'bir madde halinde 
yer almış olacaktır. Yani, Siyasî Partiler Kanunu, 
Seçim Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanun gübl, değişik ka
nunların 'bütün maddelerine serpişıtirilmesi ve gerekli 
maddelerinde değişiklik yapılması lazım; ama, ile
ride tekâmül etme imkânı olur ümidi tile ayrı ola
rak tutulmuştur. İnşallah, önümüzdeki yıllarda, hu 
konuda doğacak yeni 'imkânlarla hu madde tekâmül 
ettirilerek, gdiştiriılerek son şeklini alacaktır. 

Muhterem üyeler, yurt dışındaki vatandaşların oy 
kullanması ile ilgili olarak, Sayın Ay'dın Güven Gür-
kan ve Sayın Reşit Ülker'in burada ayrı ayrı teklif
leri var. O teklifler, 'bizim teklifimizden daha mü
kemmel; yurt dışındaki bütün vatandaşların oy kul
lanmalarını öngörüyor; ama bu konularda bir yıl
dır yaptığımız çalışmalarda maalesef böyle bir im
kânı elde edemedik. Bu konuda bir misal arz etmek 
üşüyorum : Mesela, Suudi Arahistan nezdinde yap
tığımız g'iriş'imlerde, Suudi Arahistan cevâp olarak; 
«Ben topraklarımda oy kullandırmam, seçim yap'tır-
mam» diye kesip attı. Herhalde diğer Arap ülkeleri 
de huna henzer cevaplar verecekler. 

Federal Almanya nezdinde yaptığımız girişimler 
neticesinde ise, konsolosluklarımızda değil, sadece 
hü'yükel'çiliğimıizde buna müsaade edecekler'ini bildir
diler. Takdir ©dersiniz ki, bütün vatandaşlarımızın 
hüyükelçil'iğim'izide oy kullanmaları mümkün değil. 
Fransa : «Yardımcı oluruz» dedi; diğer bazı Avru
pa devletleri hu işe hiç yanaşmadılar. 

Anayasamızda, seçimlerin hâkim teminatında, 
gizli oy, açık tasnifle yapılması öngörülmektedir. 
Hem Anayasanın bu maddesini korumak, hem de 
yurt dışındaki vatandaşlarımıza oy kullandırmak için 
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'bugün bu getirdiğimiz çözümden daha ileri bir adım 
(bulamadım; ama biz daha ileri çözümlere hazırız. 

ABDURRAMMAN NECATİ KARA'A (Kütah
ya) — Sayın Âşık, o zaman tamam, hu konuda ka
nun teklifimiz var, 'komisyona alın. • 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Muhterem üyeler, 
kanun teklifinin bütün maddeleri üzerinde, gerek ya
bancı ülkelerden, gerek geçmiş siyasî hayatımızdan 
örnekler vermek suretiyle maddeler tartışıldıkça ge-
rekçelerirti, ayrı ayrı açıklamaya hazırız. 

Bu kanunun, görüşüldükten sonra, oy çokluğu
na, sayısal üstünlüğe değil, fikirsel ve mantıksal üs
tünlüğe dayanarak geçeceğine inanıyorum. 

IBu görüşler ışığı altında Anavatan Partisi Grubu 
adına hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âşık. ' 
MÜÜ'îydtçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Ülkü Söylemezoğlu, buyurun efendim. (MDP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Söylemezoğlu, süreniz 20 dakika efendim. 
M'DP GRUBU ADINA ÜLIKÜ SÖYLEMEZ

OĞLU {^Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, yüce 
'Meclisin değerli üyeleri; sizleri ve şahsınızda bu yü
ce çatı altında demokrasiyi, hak ve adalet duygusu
nu ve eşitliği selamlıyor, en derin saygılarımı sunu
yorum. (M'DP "sıralarından alkışlar) 

'2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2820 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun henüz işlememiş, 
denenmemiş, uygulanmamış birçok hükümlerini, ik
tidar partisinin sayın tgrup başkanvekillerinin hazır
ladığı hu teklifle değiştirilmesi düşünülmüş ve onu 
görüşüyoruz. Değerli milletvekilleri; bu görüşmeleri 
yaparken, biraz önce sözünü ettiğim yüce mefhum
lara İhtiyacımız olacak, vicdan ve adalet duyguları 
ve demokrasiye olan sevgimizi hatırlamak zorunda 
kalacağız. 

'6 Kasım 1983 tarihinde yapılan seçimlerle teşek
kül eden Meclisin ve bizlerin çok önemli 'bir görevi 
vardır. Demokrasiyi bütün erdemleriyle yerleştirmek, 
yüceltmek bir daha inkıtaa uğratmadan en mükem
mel şekilde uygulatmak zorundayız. Bunu sağlamak 
için de, demokrasinin ve ülkenin yüksek menfaatle
rini her şeyin üstünde tuttuğumuzu, parti ve şahsî 
çıkarı düşünmeden adalet ve hak üzerinde hareket 
ettiğimizi ispat etmek durumundayız. Parlamentoya 
ve onun değerli üyelerine bir millet velisi vâsfını ve 
saygınlığını kazandırmak zorundayız. 

Oysaki, önümüzdeki bu teklifi incelediğimiz za
man, kendini 'büyük parti zannetmenin bütün avan

tajlarını kullanma, iktidar olmanın sağladığı maddî 
imkân ve gücü sonuna kadar değerlendirme arzusu
nun ağır bastığını; hak, eşitlik ve demokrasiye en 
uygun olanını arama düşüncesinin ise, hiç dikkate 
alınmadığını görüyoruz. (MDP sıralarından alkış
lar) 

Bu 32 maddenin, Sayın Anavatan Partisi sözcü
sünün söylediği gibi, 1'8 tanesi aksesuar; tamamen 
bu teklifi hazırlamanın birer yedek organları. Asıl 
amaç gayet açık şekilde belli, kendileri de söylediler. 
Önce, partiler demdkrasinün vazgeçilmez unsurlarıdır 
diyeceksiniz ve sonra partileri nasıl yok edeceğinizin 
çaresirti arayacaksınız... (MDP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) İki parti sistemine gitmeye uğraşa
caksınız ve Sayın Başbakanın ifadesiyle bir de «bu
çuk» çıkacak. Neyse o ikibuçuk?.. Diğer gaye de 
açıkça belli oluyor; genel merkez ve lider diktatör-
yası getirmek isteyeceksin'iz. «Tek adam» anlayışını
zı bu teklifin anaamacı yapacaksınız; böyle şey ol
maz. 

Eğer maksat, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Si
yasî Partiler Kanununda gerçekten aksayan hususları 
tespit etmek ve düzeltmek; millî iradenin en iyi şe
kilde temsilini sağlamak, partilere eşit imkân ve fır
satlar getirmek ve demokrasiyi işler hale getirmek 
olsaydı, o zaman baştan beri teklif ediyoruz ve diyo
ruz ki, hu meseleler ciddî konulardır. (Bunlar şahsî 
çıkarlar ve parti çıkarları düşünülerek yapılmamalı
dır. Eğer aksamalar varsa, 'birtakım gereksiz forma
liteler varsa; oturulur, düşünülür, müşterek çalışma 
yapılır ve en iyisi bulunur. Biraz önce sayın sözcü
nün itiraf ettiği gibi, «Biz bir şeyler yaptık, yanlış 
bir yerlerden başladık, inşallah 'ileride düzelir» diye 
tasarı hazırlanmaz; böyle teklif olmaz. Bilenler, aklı 
erenler, düşünenler bir araya getirilir; düzenli, ter
tipli çalışılır, en iyisi aranır -geçmiş tecrübelerimiz 
var, diğer ülkelerin tecrübeleri var- bunlar üzerinde 
çalışılarak en mükemmeli yapılırdı; ama, maksat o 
olmazsa, bazı kamufleler altında, aslında sadece belli 
bazı maksatları sağlamak olursa; 'işte böylesine alel
acele, aksak, uygulamada sorunlar çıkaracak ve 
özellikle de belli amaçları sağlayacak bir teklifle ge
lirdiniz. 'Bu arada Sayın Gürkan'ın teklifindeki iki 
maddeyi de araya sokuşturur, sanki diyalog kurmuş
sunuz, sanki diğer görüşleri de dikkate alıyormuşsu-
nuz gibi, burada gösteri yaparsınız; böyle şey ol
maz. 

Bakınız, teklifin genel gerekçesinde, «Partiler ve 
onları denetlemekle görevlendirilmiş devlet organları 
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evrak ve bürokratik formalitelere boğulmuş, kanu
nun bazı maddeleri işletilmez olmuş, bazı maddeler 
yüzünden de partiler 'devlet organlarının hoşgörü ve 
müsama'haisına sığınmak durumunda kalmışlardır» 
deniyor; ama 'Siyasî 'Partiler 'Kanununun, Milletvekili 
Seçimi 'Kanununun gerçekten ilerideki uygu'laımalar-
da formalite yaratan birçok ihususları -üye 'işlemle-
rtiyle ilgili, 'hesaplarla ilgili- biç ele alınmamış. (Buna 
karşılık, asıl önemli çok ciddî ve demokrasiyi yara
layan değişikliklerin ise, gerekçede h'iç lafı yok. Üstü 
örtülüp, başka maksatlarla asıl amacı sağlama niyeti 
açıkça görünüyor. 

*Biıraz önce iddia ettim, «Rasgele Ve birbiriyle tu
tarsız, aceleye gelmüş, 'gerekli uzman çalışması yapıl
mamış, tecrübelerden 'yararlanılmamış bir teklif var 
önümüzde» dedim. Detaya girmemek için söylemi
yorum,- ama bu konuda size gayet basit bir örnek 
vereceğim : 3 üncü maddede siyasî partilere, kong
relerini üç yıla kadar uzatma İmkânı getiriliyor; ama 
Siyasî Partiler Kanununun 15 inci maddesindeki «Ge
nel başkanlar en çok 'iki yıl süre ile seçilir» hükmü 
değiştirilmediği için, bu getirdiğiniz değişiklik askıda 
kalıyor, 'işlemesi 'fevkalade zor. Genel başkanlar için 
ya özel kongreler yapacaksınız ya da büyük köng-
releri üç 'senede bir yapma şansı olmayacak. işte size, 
bu kanunun nasıl aceleye getirildiğinin, asıl maksa
dın ne olduğunun -biraz sonra söyleyeceğim- güzel 
bir misali. 

Gene 5 inci maddede, delege seçiminde alınan 
oylara göre de bir düzenleme getirilmiş; ama onun 
altında, bir delege seçimine yetmeyecek 'kadar oy 
alınması hususu yazılmamış. Yani fıkralar arasında 
da tutarsızlık var; bir yerde lafı edilmiş, öbüründe 
edilmemiş. 'Bu mudur, oturduk uzun uzun çalıştık, 
Iherkesin görüşünü de aldık diye hazırlanan teklif? 
Bunları sadece birer misal olarak söylüyorum. 

(Kanun tekniğinde yeni bir usul getirdiniz. Bir tek
lifin içerisinde 3 tane kanun değiştiriyorsunuz, pot
puri gibi bir şey. Her birini bir bölüm halene getir
mişsiniz. 'Doğrusu ya, bunca senedir bu işlerin için
de bulunan bir insanım, böylesine bir tekniği bir tür
lü anlayamıyorum. Birçok şeyi bir araya sokuk, alel-
alece geçirmek, parmakları kaldırtmak ve bununla 
da «Reform yaptık»demek... 

inanınız değerli milletvekilleri, reform adı altın
da yapılan şeylerin 'hepsi, deforme kanunlar olmuş
tur, reform kanunları olmamıştır. (MDP sıraların
dan alkışlar) İdare deforme edilmiştir, uygulamalar 
deforme ©dilmiş'tir, her şey keyfiliğe döndürülmüş ve 

iMecı%in iradesinden alınmıştır; şimdi de demokrasi 
ıdeforme edilmek teldir. Bunun niye böyle olduğunu 
biraz sonra anlatacağım. 

Kongreleri üç seneye çıkarma hususu, biraz par
tilerin kendi arzusuna bırakılmış; ama, burada bir 
istek ortaya çıkmaktadır. IBurada, vatandaşla, partili 
ile seçmenle en îyi diyalogun kurulduğu ve yönetim
le vatandaşın birbirini tanıdığı, yakınlaştığı bir ha
diseyi, gittikçe koparma arzusu görülüyor. Mümkün 
olduğu 'kadar bir seçim dönemine, bir kongreye ge
tirme arzusu Beziliyor. Yönetimi, birtakım sıkıntılar 
sebebiyle kongrelere geç götürme anlayışı görülüyor. 
Bunlar tabiî, uygulayacak partinin, özellikle Anava
tan Partisinin kendi meselesi; ama, değerli miUet've-
kileri, 7 nci madde ile öyle bir sistem getiriliyor ki, 
aşağı yukarı Türkiye'de, demokrasiye geçildiği dö
nemlerin başından beri bir konu üzerinde çok meş
gul olunmuştur; o da, aday yoklaması ve önseçim 
nasıl olur ko'nusudur. 

Bu mesele, çeşjitli seçim dönemlerinde değişik usul
ler uygulanarak denenmiş, en iyisi bulunmaya çalı
şılmış ve yürürlükte bulunan 28)20 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununda da, tüm üyelerin katılacağı bir ön
seçim s/istemi getirilmiştir. 

'Değerli milletvekilleri, bunun dalfra viyisi aranmak 
istenebilir; ama sizi temin ederim, bu teklifle getiril
mek isteriilen merkez yo'klama'sı kadar, bu meselede 
demokrasiye zarar verecek, demokrasiyi zedeleyecek 
başka bir usul bulmak mümkün değildir. Bütün me
sele, 'bir de önden veto sistemini getirerek bir genel 
merkez sultası yaratmak ve üst yönetimi bir nevi 
diküatörya 'haline getirmekten başka bir şey değildür. 

Vatandaşın içine girip, kendi seçim çevresine 
'kendini kabul ettirip karşılıklı tanıma ve karşılıklı 
gönül bağı kurma suretiyle önseçimle gelmek nerede, 
genel merkezin koridorlarında göğüs düğmeleyerek 
ona buna şirin görünmeye çalışarak, el etek Üfeleye-
rek o 'listelere girmenin 'hangi şanı vardır, hangi şa
şaası vardır? (MDP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Değerîi milletvekilleri, bunun en büyük sıkıntı
sını sizler 'göreceksiniz, her gün tepenizde Demok-
les'in kılıcı sailanacaktır. 'Demokrasinin özü vatan
daştır, millettir, orada sevilmektir, oraya hoş görün-
'mektir ve ona hizmet etmektir; bazı makamlara ve 
tek küşilere değil değerli milletvekilleri. {MDP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu yolla, 84 üncü maddedeki 'bazı kısıtlamaları 
aşarak bazı transfer niyetlerini gerçekleştirmenin ışık-
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lannı vermek isteyeceksiniz ve bununla da demok
rasinin erdem kazanacağını sanacaksınız; mümkün 
değil değerli m'illet'vekilleri. 

Geçmiş, 'bunların 'örnekleriyle doludur. Davasına 
ünanan, partisini baştan beli edip, seçip, milletin kar
şısınla çıkıp oyunu alan, millî iradeyi bu Meclise ta
şıyan insanlar, şerefle davalarını sürdürdüğü takdir
de saygınlık ikazanılmaktadır; transfer niyetleriyle de
ğil, onların »önünü açarak değil. 

JMericez yoklamasına ağırlık veren partiler açısın
dan, 'birtakım değerli kişiler önseçime girme imkâ
nını düşünemeyerek, 'bu partilerde toplanmaya çalı
şacaklardır. ©una karşılık, kendü iradesi ve tercihi Üle 
•aday sıralamasını yapamayan partililer, aday olsa 
ya da miUe'cvekil'i seçilse dahi, o şahsa sahip çıkma 
duygusunu duymayacaklardır. 'Merkez yoklamasın
da serbest ve eşit esaslar nasıl uygulanır? Hangi ser
best ve eşit esaslar? Bunu uygulamak mümkün mü
dür? Anayasanın 69 Uncu maddesindeki, «'Siyasî par
tilerin parti içi çalışmaları ve kararları, demokrasli 
esaslarına aykırı olamaz» hükmüne !bunu uydurmak 
nasıl mümlkün olacaktır? 

Değerli arkadaşlarını, milletin sesinin, seçmenin 
ağırlığının olduğu sistemleri 'birlikte arayalım; ama 
tek adam anlayışının, merkez otoritelerinin, lider sul
talarının kurulduğu dönemleri aramayalım ve bun
dan demokrasiye bir fayda 'geleceğini de ummayalım 
ve bunun, günü gelince, en çok düşünenlere zarar 
verdiğini de unutmayalım. 

Değerdi milletvekilleri, teklifin 8 inci maddesi 
ise, kendini büyük parti zannetmenin, kendisinden 
'başkasına imkân tanımama arzusunun, insanları na
sıl haksızlığa ittiğini; tüm seçim sistemini altüst et
meye götürdüğünün diıkkat çekici örneğini vermek
tedir. Meşhur sözdür, «Kime niyet, kime kısmet» der
ler. Demokrasi tarihi bunun çarpıcı örnekleriyle do
ludur. En doğrusu adil olmaktır, haklı olmaktır, 
demokrasiyi içine sindirmektir. Kendine, hizmetine 
güveneceksin, milletin sağduyusuna, aklıselimine 
sığınacaksın. Meclisteki çioğunluğa sığınmak bir şey 
getirmez. 

Mevcut kanunda, merkez adayı koyma imkânı 
tüm partilere tanınmıştır ve yüzde belli bir oranla 
bu yol açılmıştır. Merkez adayı koymanın belli bir 
mantığı vardır. Seçim çevresinde, önseçim kazanma 
şansı olmayan belli sayıdaki kişinin partiler kendi 
bünyelerinde bulunmasını ve Meclis çalışmalarına, 
parti çalışmalarına katkıda bulunmasını arzu ettik
leri için merkez adayını kullanırlar; ama bu getirilen 
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değişiklikle, bu imkân tüm partilerin elinden alın
makta sadece 6 ve 7 milletvekili çıkaran 26 seçim 
çevresinde çok oy alan partiye verilmektedir ve bu
nunla birtakımı partilerin elinden bu imkânın alındı
ğı, en çok imkânın da kendisıine getirildiği zanne
dilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bir şeyi iyi düşünmemiz la
zım. Maksat, iki partüli sisteme göçmektir deniyor. 
Bu konu Türkiye'de denenmiştir; 1950 dle 1960 yıl
ları arasında iki parti haline gelmenin, sonunda mil
leti de nasıl ikiye böldüğünü, kahvehanelerin bile 
ayrıldığını, birbirleriyle konuşulmayan dönemlere gi
rildiğini, selamların kesildiğini unutmayınız. Şu Mec
lisin içerisindeki sıraların, kesin kavga sıraları haline 
geldiğini hiçbirimiz aklımızdan çıkarmayalım. 

Demokraside en önemli olan, hükümet istikrarı 
yanında, rejimin de istikrarıdır ve insanların, sonuna 
kadar tüm oyların değerlendirildiği, herkesin imkân 
bulacağı bir sistemin rahatlığını duymasıdır. Aksi 
halde, kamplara bölünmekten ve sıkıntılara düşmek
ten kurtulamayız. 

! 
Eğer maksat, ille de iki partili sisteme gitmekse, 

açıkça, söylenir ve ekseriyet sistemine gidilir. Aksi 
halde, hem «nispî sistem uyguluyoruz» deyip, hem 
de baraj üzerine baraj koyarak, öylesine çarpıklık 
yaratırsınız, demokrasiyi o kadar zedelersiniz ki, so
nunda, azınlık iktidar olur. OMDP sıralarından alkış
lar) 20 milyon seçmeni olan bir ülkede 4 - 5 milyon 
rey alan partiyi iktidar yaparsınız. Böyle şey olmaz. 
Bakınız aslında, eğer bu meselede iyi düşünmek is
tiyorsak, oturalım ve geleceği probleme sokmayacak 
çözümler düşünelim. 

'Batı demokrasisinden bahsediyor arkadaşlarım. 
Batı demokrasisinde böyle keskin iki parti anlayışı 
yoktur. Hangi ülkeye bakaırsanız bakınız, birçok par
tiler seçime giriliyor; ama bazı anlayışlar vardır, ay
nı dünya görüşüne sahip olan partiler arasında güç 
birliği yapma vardır. Bu yüzde 10 barajının bile ile
ride neler getireceğini birlikte yaşayacağız. 1,5 mil
yon oy almış, en az 30 milletvekili çıkarma durumun
da olan bir parti milletvekili çıkaramayacak, o seçim 
çevresinde seçmenin oy vermediği kişi milletvekili-
ylim diye gelecek vatandaşın karşısına ve bunun adı
na da istikrar diyeceksiniz; ama demokrasi ne oldu? 
Vatandaşın reyi ne oldu? Millî irade ne oldu? Bu 
hesaplan iyi yapmak zorundayız; çünkü, şu ikibu-
çuk parti konusunda sizli temin ediyorum, seçme
nin içine girdiğiniz, meseleyi yakından izlediğiniz, za
man, kendini en güçlü parti olacağım sanan iktidar 
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partisinin, buçuk parti 'olacağını sizlere şimdiden ha-
<tırlafcırcm değerli milletvekilleri. (JMDP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — 1988'de belli 
olur, bekle de gör. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Devamla) — De
ğerli milletvekiilleri, şimdi, şimdiye kadar anlattığı 
mm hepsini çok küçük oyunlar halinde bırakacak 
ciddî bir konuya geliyorum. O da, teklifin 20 nci 
maddesinde Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkındaki Kanunun 52 nci maddesinde 
değişiklik yapan görüş. 

Partilerin seçim propo'gandası amacıyla TRT'den 
yararlanma hakkı yeniden düzenleniyor, daha doğ
rusu birtakım düzenler ve oyunlar getiriliyor. 

Mevcut kanunda tüm partiler seçime giderken 
TRT'den eşit ölçüde yararlanma imkânına sahiptir
ler. 7 gün süreyle 80 dakikaya yakın tüm partiler 
'bu propoganda için TRT'den yararlanacaktır. 

Eşit, adil ve hakşinas bir düzenlemedir. Şimdi 
yapılan değişiklikle bu hak, bu eşitlik tamamen or
tadan kaldırılıyor., 

vJDeğerli milletvekilleri, tüm Batı' ülkelerinde se
çimlerden sonra çeşitli haklardan yararlanma konu
sunda alınan oya göre harekeıt edilmesi doğrudur. Ha
zineden yardım, TRT'den yararlanma seç'im dönemi
ne kadar farklı olabilir; ama seçimlere girerken bü
tün partiler eşittir. Grubu olan olmayan, Meclis dı
şında olan olmayan diye bir ayrım yapamazsınız; 
yaparsanız Anayasanın eşitl.ük ilkesine uygun hareket 
etmemiş olursunuz. Anayasanın 3/1 inci maddesinde
ki; bütün partiler kamu tüzelkişilerinin elindeki ya
yın organlarından yararlanırlar, kamuoyunun tam 
olarak gerçekleşmesini sağlayacak engellemeler ge
tirilemez hükmüne aykırı düşersiniz. 

Bu yeni düzenlemede bütün partilere 30 dakika
lık bir hak getiriliyor. Grubu olanlara iki hak daha 
getiriliyor, grubu olmayanlara bir hak getiriliyor. 
Böyle kısa süreli düşünerek hareket edilemez; ge
lecekte kimin grubu olur, kimin olmaz, belli olmaz. 
Böyle kısa süreli düşüncelerle hak ve eşitlik zede-
lenemez. 

(Değerli milletvekilleri, bunları tek tek hepinizin 
sağduyusuna anlatıyorum. Burada parti menfaati, şah
sî menfaat diye bir şey yok. Bu Meclisten haklıyı, 
doğruyu, dürüstü geçirmeye ve bu Meclisi en say
gın, en yüce yerine oturtmaya mecburuz. Böyle 
haksızlıkları vatandaşa izah edemeyiz. (İMDP sırala
rından «İBravo» sesleri, alkışlar) 

— 308 

19 , 3 . 1986 0 : 1 

Şimdi asıl noktaya, en ciddî noktaya geliyorum. 
Bir de reklam fiyatına parayla parti propagandası 
yapma durumu getirtiliyor. Duyulduk, görüldük iş 
değil, bu bir tek Filipinler'de var ve bir de Ameri
ka'da var. 

HÜSEYİN AVM SAĞESEN (Ordu) — Mercos 
döneminde. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Özal iktidarında da 
var. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Davamla) — 45 da
kika için bugünkü reklam fiyatlarıyla verilmesi gere
ken para 230 milyon lira. Bugün Milliyetçi Demokrasi 
Partfisikıin Hazineden aldığı para da bu. Partiler, pa
ra ile vatandaşa reklam yapılacak müesseseler de
ğildir, partiler yüce müösesdeterdir. Para ile makar
na reklamı yapar gibi, parti reklamı yapılmaz, ik
tidarın sağladığı imkânlarla, mevcut paralar, ka
muoyunu eşit olarak oluşturmayı engelleyecek 'biçim
de para ile satılamaz değerli milletvekilleri. Partilerin 
para ile reklam yapmasını bu aziz mÜ'Mete anlatamaz
sınız. Mevcut TRT Kanununun 26 nci maddesi, «Rek
lamlarda siyasî propaganda olamaz» diyor. Zaten 
TRT Kanununun bu maddesine de aykırı. Ana ka
nunu değiştirmeden önce çıktı, sonra çıktı şeklinde 
hukuk oyunları ile böyle hukuk zedelemesi olmaz. 
Üstelik daha da var. Bu para ile yapılacak reklam
larda, yapılacak olan icraatı görüntülü olarak göste
receksiniz, aıma başka partiye sataşma da, yok di
yeceksiniz; 

Değerli milletvekilleri, benim bürokraside çalıştı
ğım dönemde hazırlanan bazı kanun tasarı ve teklif
leri için biır tabirimiz vardı; «Aynalı kanun» derdik; 
yani hazırlayan kişi kendine bakarak kanun hazır
lar. Biz bu sisteme «Aynalı kanun» derdik. Sanki 
«'İcraatın İçinden» programını burada tarif ediyo-
sunuz. 

Bir muhalefet partisi hangi icraatının görüntüsü
nü verecek? Biz işbaşına gelirsek, şöyle köprüler ya
pacağız, böyle barajlar yapacağız diye maketler mi 
gösterecek? Bu mümkün müdür? 

Bir seçim konuşmasında «sataşma» demek ne de
mek? Gayet tabiî ki karşılıklı tenkitler olacaktır. 
Sonra bir kanun ifadesi midir şu sataşma ifadesi? 
Böyle amiyane bir tabiri ben hiçbir kanunda görme
dim. (MDP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKIAN — Sayın Söylemezoğlu, süreniz dol
mak üzere, toparlayın lütfen. 
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ÜLKÜ ıSÖYLEMEZOÖLU (Devamla) — İkti
dar, ı«tciraa!tın içinden» programını seçim yasakları 
başlayıncaya kadar, tepe tepe kullanacaktır. Bir de, 
seçim döneminde tekrar icraaltın içinden programı 
hevesine düşmeye gerek yok. «JÎeraatın içinden» prog
ramı yayınlanırken vatandaşın içine girin, vatanda
şın ne dediğini görün. Artık bunun bir yararı kal
madı değerli milletvekilleri, 

iDurup dururken, Anavatan Partisinin siyasî ta
rihine böyle gölgeler düşürmeyin. Hiç İhtiyacınız ol
maması ıgeretoir; (iktidarısınız, milletin huzuruna öyle 
çıkacaksınız. Bir de para gücünüzü tekrar iktidara 
gelebilmek için kullanma ihtiyacınız varsa, bu iş bit
miş demektir. 

H. YILMAZ ÖNEN (izmir) — O parayı nere
den bulacaklar? 

HÜSEYİN AVNiî SAÖESEN (Ordu) — Fonlar
dan,. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Nere
den bulacaklarını kendileri 'biliyorlar. 

BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı konuşmaya
lım. 

Sayın Söylemezoğlu, süreniz doldu efendim. 
MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Ken

disi söylüyor, kendisi cevap veriyor. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Bili
yorsunuz, milyarlarınız dolu. Nereden geldiğini de 
siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bana niye soruyor
sunuz? 

Değerli milletvekillileri, son husus da, yurt dışında
ki vatandaşılarıımızın oy kullanması. Doğrusu, bura
da hayret ve İbretle izledim. Senelerdir düşünülmüş 
bir konuyu, bir adım attık getürdik, yanlış olabilir; 
inşallah ileride düzelir. Eskiden bu meseleye çare bu
lup; getirmek isteyenler bilmiyorlar mıydı bunu? 
En iyisini bulup, geçtirmek için 'bunca ça<ba sarf edil
miştir. Hadise, öylesine yanlış, öylesine ters sonuçlar 
verecek hiçimde gelmiştiir ki, bunun gelmesi, gelme
mesi" nden daha kötüdür. Gayet açık söylüyorum. 

70 gün önce, henüz daha partiler propaganda 
yapmamış, adaylar belli değil, kütüğe kaydolmamış 
vatandaşlar Türkiye'ye girip çıkarken oy kullanacak -
larmış. Nasıl kullanacaklar? Ben size söyleyeyim: 
Yurt dışında şartlandırılmış kafalar gelip oy kullana
caklar. Yurt dışında partilerin örgütlenmesi mümkün 
değil, oyların kullanılması anında propaganda da ya
pamıyorsunuz. Bu vatandaş neye göre oy verecek? 
Ya imkânı olanlar gidecek orada çalışacak ya da ora

daki birtakım örgütler aracılığıyla vatandaş şartlan
dırılacak, Bundan ülkeye ne fayda gelir? 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Oy kul
lanmasınlar mı? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Efendim, 
mevcut kanun, yurt dışında bulunan vatandaşların 
seçmen .kütüğüne kaydolup, oy kullanması imkânı
nı getiriyor. Eğer maksadımız, vatandaşlarımıza 
sempati göstermek ise, onların meselelerine sahip 
çıkmak ise, bu milletin bir parçası saymak ise, ya
pılacak çok şey var; çocuklarına öğretmen gönderi
niz, sosyal haklarına salhiıp çıkınız, ikinci, üçüncü 
nesiller punkların elinde kalmış, onları hallediniz. 
Bunlarla mı sempati sağlanacak? (MDP sıralarından 
alkışlar) 

Bağımsızlara oy verme imkânı yok, birçok hak
sızlıklar var; sonra da hiç kimsenin düşünemediği dâ
hiyane bir buluş. 

Şimdi, yurtdışındaki vatandaşlarımız çeşitli şehir
lerden, kasabalardan, köylerden gitmişler; ama... 

BAŞKAN — Sayın Söylemezoğlu, süreniz doldu 
efendim, lütfen... 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Biti
yor Sayın Başkanım, bitiyor efendim. 

Şimdi, bu reyleri partilere göre ayıracaklar, 210 
torba her gün devir devir, elden ele ekipler halinde, 
sonra bir nispetleme yapıp bütün illere bu oyları da
ğıtacaklar. Bir başka şehrin hemşerisinin reyi, öbür 
şehrin hemşerisinin seçimine etkide bulunacak. Hiç 
duyulmadık bir şey. Bu sistemle bu yolu açacağımı
za, biraz önce de arkadaşımızın söylediği gibi, de
mek ki çözüm bulunamamış, yolu var. 

Değerli milletvekilleri, bu teklifi lütfen komisyona 
havale ediniz. Oturalım, partiler arası diyalogu kura
lım ve bunun en güzelini arayalım. Ne para imkânı 
ile parti reklamı, ne tek adam idaresi, ne iki partili 
sisteme getiriyorum diye, Türkiye'yi buhrana götür
meye kimsenin hakkı yok, bu sorumluluk hepimizin. 

Değerli milletvekilleri, sizlerin sağduyusuna, siz
lerin demokrasi sevgisine, sizlerin millet iradesi anla
yışına bu teklifi tevdi ediyorum ve lütfen bu teklifi 
komisyona gönderip, orada milletin beklediği demok
rasiye uygun, bu Meclisin yüceliğine uygun bir şekle 
getirilmesini arz ediyor, saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (HDP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemez
oğlu. 
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Değerli arkadaşlarım, şahısları adına söz isteyen
lerden, Sayın Nuri Korkmaz'a söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Korkmaz; süreniz 10 dakikadır 
efendim. 

NURÎ KORKMAZ (Adana) - - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi tarafından ha
zırlanan 413 sıra sayılı, Siyasî Partiler Kanunu ve se
çim kanunlarında yapılan değişiklik tekliflerini, De
mokratik Sol Parti yönünden, geneli üzerinde görüş
lerimi arz edeceğim. Bu vesileyle Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. 

H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Sayın Başkan, 
mikrofon çalışmıyor. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Nedir 
bu Meclisin ses düzeni. Aylardır bu böyle sürüyor; 
duyamıyoruz. 

BAŞKAN — Hatibin, biraz da mikrofonu idare 
etmesi lazım. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Hangi devirdeyiz 
Sayın Başkan? Bu teknoloji devrinde bu ses... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Aylar
dır Meclis bozuk mikrofonlarla çalışıyor; hiçbir şeyi 
anlayamıyoruz Sayın Başkan. Nedir göreviniz? 

BAŞKAN — Evet, alakadar olalım efendim. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, inanın böylesine önemli, rejimin temel taş
larını teşkil eden ve 1950 yılından 1980'li yıllara kadar 
demokrasinin vazgeçilmez kuralı olan siyasal parti
lerin ortak ürünü olarak hazırlanan ve 1982 Anaya
sasına dayanarak, Danışma. Meclisinin bile üzerinde 
fazla oynamak cesareti gösteremediği bir kanunu, 
Anavatan Partisinin halk nazarında kaybettiği itibarı 
dolambaçlı yollarla kendisine çevirmek için değiştir
mek isteyen bir kanun teklifidir bu. 

Bu teklife Demokratik Sol Parti olarak iki yönden 
karşıyız. Birincisi, hazırlanış yönü itibariyle, biçimi 
itibariyle karşıyız; ikincisi de içeriği tibariyle karşı
yız. 

Anayasadan sonra en önemli kanunlar olan bu 
kanunlar, partilerin ortak ürünleri olması gerekirken, 
hele olağanüstü dönemden sonra bir siyasal hayatı 
düzenlemeyi, seçimle gelmiş bir parlamentonun yap
ma zoruriluğu söz konusu ise, bunun anlamı daha da 
büyüktür. Üstelik, ülkemizde köklerinden koparılmış 
bir demokratik ortam yaşıyoruz. İkide bir, «Biz öbü
ründen daha büyüğüz, şu kadar güçlüyüz» gibi, sık 
sık anketlerin düzenlendiği ve yönlendirildiği bir Tür
kiye'de yaşıyoruz. Hangi uç noktalara ulaşabildiniz de 
bunları rahatlıkla söylüyorsunuz? 500 bin kişilik bir 

ilçede 8 kişilik bir teşkilatla, hangi demokratik ortam
dan, hangi katılımdan bahsediyorsunuz? Halkın, han
gi sorunlarını buraya rahat taşıma imkânına sahipsi
niz? 

Sayın milletvekilleri, zaten Anayasada katılım öz
gürlükleri son derece kısıtlanmış, demokrasi köklerin
den âdeta koparılmış; acı misali misal diye sunmaya 
devam edersek, parlamentoya hapsedilmiş demokra
si şimdi de Anavatan Partisinin entrikalarına hapse
dilmek üzeredir. 

Sayın milletvekilleri, sendikalar siyaset yapamıyor, 
kooperatifler siyaset yapamıyor, meslek odaları siya
set yapamıyor, dernekler siyaset yapamıyor. Bir de 
önseçimi kaldıracaksınız ve kendi içinizdeki iç bütün
lüğün garantisini, tüzüğümde yapacağım değişiklik
lerle sağlayacağım diyeceksiniz, o değişikliklerle ken
dinizi garanti altına almaya çalışacaksınız. Belli ki, 
halka güvenmiyorsunuz, halka yüzünüzü ters dönü
yorsunuz. Ondan sonra da, ekrandaki görüntülerle bu 
işi kapatmaya çalışacaksınız. Bu nasıl bir demokrasi 
anlayışı? Kimi inandıracaksınız? Bakın «İcraatın İçin
den» diye yaptığınız programlara; inanın o millet ar
tık sizi dinlemiyor ve artık size aldırış bile etmiyor, 

I etmeyecektir de. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Size ne? 

ŞERAFETTİN TOKTAŞ (Balıkesir) — Mevzua 
gel, mevzua. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Şimdi de kalkı
yorsunuz, yedi günlük konuşma hakkını bile 250 mil
yon lira gibi paralı usullere bağlıyorsunuz; halktan 
korkuyorsunuz, cesaretiniz yok, cesareti olmayanlar 
bu tür entrikalı kanunlara sarılırlar. Bu tür uygula
malar, bu uygulamaları geçiren hiçbir ülkeye hiçbir 

I yarar getirmemiştir ve sonları mutlaka hüsran olmuş
tur; sizin bir hüsranla karşılaşmanızı ben temenni et-

I miyorum. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Aynen. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, Anavatan Partisinin Genel Başkan Yardım
cısı demeç verdiler ve «Biz, parlamentoda grubu olan 
partilere çağrı çıkardık, fakat katılmadılar» dediler. 

I Gazeteciler de, «Peki, bu, 6 Kasım 1983 seçimleri gi
bi değil, başka partiler de var» diye sorduklarında, 
«Onlar bizim muhatabımız değil» dediler. 

Siz sanıyorsunuz ki, bu tablo böyle devam ede
cek, biz 3 partiyle yine seçime gideceğiz... Yok böy
le bir dünya. Bakın, kurulduğunda 3 partiyi soktu
nuz, bugün ise 9 parti var. Kimlerin katılacağını, kim-

| lerin hangi arenada yer alacağını dahi bilmiyorsu-

\ 



T. B. M. M. B : 81 

nuz ve siz, bu ortam böyle gider, biz de bunu yapa
rız sanıyorsunuz. 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya)— O vak
tin yasalarına göre seçim yapıldı. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim lütfen. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Bir dernek ya
sasını çıkarırken, dernekleri buraya çağırma lüzumu
nu duyuyorsunuz da, memleketi yönetmek için so
rumluluk üstlenen ve siyasal hayatın vazgeçilmez un
suru olan siyasal partilere niçin bu lütfü esirgiyorsu
nuz? 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Hepsi burada. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Nerede bura
dalar, kimi çağırdınız? 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım efen
dim. . 

HÜSEYİN AYNI SAĞESEN (Ordu) — Talimat 
almak için çağırıyorlar. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Korkmaz. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — İkinci olarak, 
içeriği itibariyle karşı olduğumuzu belirttim. Çünkü, 
bu kanun teklifi, kendi maddeleri içerisindeki çelişki
lerin yanı sıra, Anayasanın 10, 67, 68, 69 ve 133 ün
cü maddelerine de aykırı. Bunları arz edeceğim. 

Bakın, kendi içinde şöyle çelişkili: TRT'den ya
rarlanma imkânını açın okuyun, kanun önünüzde, 52 
nci maddenin altıncı fıkrasında, «Bütün partilere eşit 
ve adil ölçülerde yararlanma imkânı tarafsızlıkla ta
nınır» diyor. Arkasından bir yedinci fıkra getiriyor
sunuz ye «Mecliste grubu olan. siyasî partilere iki ko
nuşma hakkı, Mecliste temsil edilen siyasî partilere 
bir konuşma hakkı verilir» diyorsunuz. Mecliste tem
sil edilmeyenlere hiç yok; para vereceksiniz, öyle 
konuşacaksınız... Sırtınızı zenginlere dayadığınız bel
li. Oradan bu parayı alacaksınız, televizyonda, üste
lik görüntülü bir seçim propagandası yapacaksınız. 
Nerede yazılı bu? Televizyonda halka, geçmiş dönem
de yatırımları yapılanları da «Ben yaptım» diyecek
siniz, bu da tarafsız ve adil bir seçim olacak... Yok 
böyle bir dünya. 

AHMET İLHAMİ KÖSEM (Malatya) — Olursa 
görürsünüz. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — İkincisi, önse
çim. Hani halka güveniyordunuz? Hani Siyasî Parti
ler Kanununda yazılı olan, Seçim Kanununda yazı
lı olan, Anayasada yazılı olan, serbest, gizli, nispî tem
sil usulüyle yapılan seçim? Getirdiğiniz teklife bir ba-
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kın; çoğunluk sistemi de giriyor işin içine. Nereden 
çıkardınız bunu? Çoğunluk sistemi de giriyor; 26 ta
ne zorunlu adayı başkalarına da kabul ettiriyorsunuz. 
İsterseniz kendiniz seçin; sizin demokrasiye inancınız 
zaten bu kadar, ötesini getiremeyeceksiniz; ama baş-
kalarınınkine karışmayın. Önseçim yapmıyorsunuz, 
hepsini merkez yoklamasıyla tespit ediyorsunuz. Ha
ni halka güveniyordunuz? (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Tü
zükte belli olacak. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Yanlış, mani değil kanun. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Eğer, bunu ge
tirecekseniz - bakın söylüyorum - şunu da yapmak zo
rundasınız. O zaman mahalle birimlerine kadar parti
lerin teşkilatlanmasına imkân tanıyın; eğer demok
rasiye inancınız varsa, köylere kadar teşkilatlanması
na imkân tanıyın, temsilci hakkı tanıyın; çünkü ken
disini idare edecek milletvekillerini, kimi seçtiğini va
tandaş görerek, tanıyarak değerlendirmek zorundadır. 
Demokrasinin esası seçimdir. Siz seçimden vazgeçi
yorsunuz, siz tayinle politikayı, demokrasiyi yaşat
maya çalışıyorsunuz. Buna gücünüz yetmeyecektir. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ka
nunu okumamışsın sen. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Aç, oku; ter
sinden okuturuz bunları size biz. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Oku
mamışsın. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; yurt dışındaki işçilere oy kul
landırma olayı. Bakın, yeni bir macera daha. Bura
da, kanunda yazılı; diyor ki: «Adaylar seçim günün
den 55 gün evvel ilan edilir.» Bunlar ne yapıyor? 70 
gün evvel oy kullandırıyor. Kime?.. Partiye kullanıyor. 
Peki, bu Seçim Kanunu içinde bağımsız aday da var, 
o nereye kullanacak oyunu? Yazılı değil. Kendi için
de bir çok çelişki dolu. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Partilere 
kullanacak. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — O bitmiyor, ar
kasından diyor ki: «Bunlar sınır kapılarına gelecek.» 
Hiç araştırma zahmetine dahi girmediğiniz belli. Biz 
araştırdık; bütün Avrupa'daki demokratik ülkelerde 
mektupla oy kullanılabileceğini tespit ettik, konsolos
luklarda oy kullanılabileceğini tespit ettik. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Biz de araş
tırdık. 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) — Anayasaya aykırı. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Müsaade buyu

run efendim. Siz, işinize gelmeyen yerde Anayasaya 
sığınıyorsunuz. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Her yerde 
Anayasaya... 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — İşinize geldiği 
zaman da dönüyorsunuz. İnfaz Yasasında olduğu gi
bi. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim, lütfen müda
hale etmeyelim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Her yer
de Anayasanın içindeyiz, her zaman... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. Karşı
lıklı konuşmakla yürütemeyiz biliyorsunuz, lütfen... 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Şimdi ne yapa
caklar? Bir para imkânını burada da kullanmaya kal
kacaklar. Sözüm ona, oradan sınır kapısına otobüs
lerle gelecek. Sınır kapısına gelmişse, getirebiliyorsa-
nız kendi bölgesinde kullansın. 

Sayın Başbakan, bir de bunu turizmle karıştıra
cak kadar da demokrasiden nasipsiz; bakın ne diyor: 
«Efendim, böylece de turizm hareketleri olur.» Belli, 
millî iradeye inancınız ve olaylara bakış açınız bura
dan belli. 

SALİM EREL (Konya) — Turistik millî irade. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, Anayasanın, eşitlik, adalet anlayışına son 
derece ters ve demokrasimizi geriye götürmeye dö
nük, böylesine çarpık mantıkla hazırlanmış bu yasa 
teklifi nedeniyle, teklifi hazırlayanlara seslenmek is
tiyorum : Eğer Türkiye'de demokrasiyi sağlıklı olarak 
rayına oturtmak istiyorsak, eğer ülkedeki insanımıza 
güveniyorsak; korkmadan, çekinmeden, geliniz bu ya
sa teklifini geri çekiniz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Evvela 
kendilerine güvensinler; halka değil, kendilerine. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Çekiniz; bu par
lamentoya bunun şerefi nasip olsun ve bu ortak bir 
ürün olsun. Yıllar yılı, 1950 yılından bu yana - biraz 
evvel de ifade ettim - bu kanunlar hazırlanırken or
tak komisyonlar kurulmuştur. Böyle perde arkasın
da hazırlanarak ye çoğunluğunuza güvenerek getirdi
ğiniz bu teklifle seçim kazanacağınızı sanıyorsanız, 
hayal denizinde yüzüyorsunuz. 

Saygılarımla. (SHP, MDP ve Bağımsızlar sırala
rından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, ko
misyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şahısları adına bir görüş
me daha vardı, isterseniz o da konuşsun, size ondan 
sonra söz verelim. 

B.uyurun Sayın Melen. (MDP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Melen, süreniz 10 dakikadır efendim. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; seçimler, arkadaşlarımızın da belirttik
leri gibi, demokrasinin temel müesseselerindendir. 

Bir demokrasinin sağlıklı bir şekilde işleyebilme
si için, seçim sisteminin de o derece mükemmel ol
ması lazımdır. Seçim sistemi demokrasinin sağlıklı bir 
şekilde işlemesine imkân vermezse, maalesef demok
rasi de yolunda gidemez; işte, maruz kaldığımız gibi, 
böyle birkaç defa kesintiye uğrar veyahut yozlaşır 
gider. 

Beni bir partili olarak değil, 40 senelik siyasî ha
yatında bu meselelerin içinde yaşamış ve bunları ta
kip etmiş bir kişi olarak dinleyin. Ben bunları yaşa
dım; bazen nimetlerini gördüm, bazen de zararları
na maruz kaldım. İzin verirseniz, bu sıfatla ben me
seleleri sizlere arz etmek istiyorum : 

Değerli arkadaşlarım, evvela seçim sisteminin eşit 
olması; yani, partiler ve diğer adaylar için eşit bir 
tatbikat öngörmesi gerekir. Yani her parti ve her aday 
hiçbir engele rastlamadan, vatandaştan gidip oy is-
teyebilmelidir. Seçim sisteminin evvela buna imkân 
vermesi lazımdır ve partiler ile adaylar eşit haklara 
sahip olarak oy isteyebilmelidir. Buna mukabil, her 
seçmen vatandaş da maddî ve manevî hiçbir baskıya 
maruz kalmadan oyunu dilediği partiye veyahut şah
sa vermelidir. Eğer, seçim sistemi bunu sağlayabiliyor-
sa, hakikaten sağlıklı bir seçim sistemi demektir. 

Onun dışında, seçimler memlekete huzur getirme
lidir; yani, seçim neticeleri memlekette kavga yarat
ma yerine, herkes o neticeyi huzur ile doğru olarak ka
bul etmelidir. Bunun için de seçimlerin dürüst ve adil 
bir şekilde yapılması lazımdır. Bir defa, bu nitelikle
ri haiz olmayan bir seçim sistemi, sağlıklı bir demok
rasinin yürümesine imkân vermez. 

Şimdi getirilen teklifi bu bakımdan değerlendirir
seniz, bu Meclis, hakikaten bir iyileştirmeye doğru bir 
şey yapmış mıdır? Aslında vazifemizde bu idi... Ha-
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tırlarsanız, ilk göreve başladığımız sıralarda getirilen 
mahallî seçimlerle ilgili değişiklikte de bu kürsüden 
arz etmiş ve demiştim ki, «Bu Meclisin birinci vazi
fesi, demokrasiyi sağlıklı bir şekilde işler hale ge
tirmek ve rayına oturtmaktır.» Bugüne kadar maale
sef bu istikamette bir mesafe alamadık, şimdi de ters 
istikamette bir yola sapıyoruz. 

iktidarlar daima bir zaaf içinde olmuşlardır; ik
tidarda bulundukları zamanlar getirdikleri seçim ka
nunlarıyla kendi partileri lehine bazı hükümler getir
mişler ve iktidar olmalarından faydalanmak istemiş
lerdir. işte 1946 1950 ve 1957 seçimleri bunlara ör
nektir. Sizi temin ederim ki, bu hükümler, daima bun
ları getirenlerin aleyhine işlemiştir. Korkarım ki, ik
tidarınızı devam ettirmek amacına matuf olarak ge
tirdiğiniz anlaşılan bu kanun teklifi de sizin aleyhi
nize işleyecektir; bundan hiç şüphe etmeyiniz. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 

FERİT MELEN (Devamla) — Eğer, benim siya
sî tecrübeme inanıyorsanız netice böyle olacaktır. 6 
Kasım seçimlerine girmeden evvel de, bugün içinde 
bulunduğum partinin ancak 70 milletvekili getirece
ğini söylemiştim. Bu görüş ve tahminim kitaplara da 
girmiştir; Yalçın Doğan'ın «Dar Sokak» adlı eserin
de bulabilirsiniz; birçok makamlara da söyledim, ne
tice öyle çıktı ve şimdi de sizin için de bir kehanette 
bulunmak istiyorum; maalesef doğru olacaktır... 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Keha
net yasak değil mi efendim? 

FERİT MELEN (Devamla) — Yanılacağımı zan
netmiyorum, Sayın Başbakan buçuk partiden bahset
mişti; korkarım ki genel başkanınızın söylediği o bu
çuk parti siz olacaksınız. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Bahsettiğiniz 
hükümler hâlâ aynen geçerli mi? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 

FERlT MELEN (Devamla) — Bir de şunu söy
leyeyim : Bu lehinize işlemek üzere getirdiğiniz hü
kümler, göreceksiniz, rakibiniz olan SHP lehine iş
leyecektir. Bu sizin arzu ettiğiniz bir şey midir? Maa
lesef bu böyle olacaktır. Maalesef diyorum... (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 
FERİT MELEN (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, bu sebeple en doğrusunu, en adilini yapmak 
lazım; doğrusu ne ise onu yapmak lazım. Geçtiğimiz 

dönem içinde partiler nihayet bu düşünce ve kanaate 
de varmışlardır ve 1965'den sonra seçim kanunlarında 
yapılan tadiller, bütün partilerin katılmasıyla birlikte 
yapılmıştır. Yine bu defa da böyle yapılması temenni 
edilirdi ve de böyle yapıldığı takdirde, hakikaten.öz-
lediğimiz demokrasiyi geliştirecek bir seçim sistemi 
elde edilebilirdi. Siyasî Partiler Kanununda değiştiri
lecek hükümler vardır. Mesela; iki misli aday, bürok
rasi muameleleri vesair gibi konular var. Bunları değiş
tirmek lazım, buna hiçbir itirazım yok; ama, ana bir
kaç mesele vardır ki, seçimlerde eşitliği bozan deği
şiklikler olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, temas ettiler; eğer iki par
tili rejime gitmek istiyorsanız, bu düşünülebilir. Bu, 
Amerika'da var, ama eyalet sistemi gibi onun mah
zurlarını giderecek bazı müesseselerde var - bunlar kıs
men ingiltere'de de vardır - o vakit iki partili rejim 
çoğunluk seçim sistemiyle olur, nispî seçim sistemiyle 
olamaz; çünkü, nispî seçim sistemi çok partili bir se
çim sistemidir. Nispî seçimle iki partili bir rejim ve 
bir parlamento yaratmak isterseniz, o vakit seçim sis
temini yozlaştırırsınız; yani, gayri adil ve perişan ha
le getirirsiniz; sonuçta da seçim neticelerinden sizde 
utanırsınız. Bakın arz edeyim: 6 Kasım Seçimlerine 
üç parti girdi, onun sakıncası meydana çıkmadı, çün
kü üçü de barajı aştı, fakat bu defa dokuz parti var, 
yarın belki bu sayı onbir olacaktır, bunların hepsi 
seçime girecektir, iki baraj var. Birincisi, «millî baraj» 
dır. Yüzde 10, yani her parti iki milyondan fazla oy 
alacak, ikincisi, «il milletvekili barajı» dır; orada bir 
milletvekili çıkaracak kadar oy alacaktır. Şimdi, bir 
üçüncü baraj getiriyorsunuz; «merkez adayı barajı.» 
Bunu da ötekilerin üstüne koyuyorsunuz, üçüncü bir 
baraj oluyor. 

Bu sistem nasıl bir netice verir: Bir parti dört beş 
milyon oy alır, barajı geçer; ikinci parti 3 milyon oy 
alır, o da barajı geçer; üçüncü parti, - genel başkanı
mızın da verdiği misalde olduğu gibi - 1,5 milyon oy 
alır, beş veya altı vilayette (1,5 milyon oyla 30 millet
vekili kazanılır.) 30 milletvekili çıkaracak şekilde oy 
alır, fakat millî barajı aşmadığı için, bunlar kazanma
mış sayılır, bunların yerine vatandaşın seçmediği in
sanlar buraya gelir. Böyle bir sistem, normal bir sistem 

I midir? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Mevcut kanunda vardır. 

FERİT MELEN (Devamla) — Bırakın efendim, 
j bırakın, anlamazsınız. 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyelim, lütfen. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sizin teklifi
nizde de var. 

FERİT MELEN (Devamla) — Müdahale etme
yin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim, karşılıklı ko
nuşmaya sebebiyet vermeyelim efendim. 

FERİT MELEN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, Almanya'da baraj sistemi vardır, yüzde 5 baraj 
var; ama uygulama şöyledir: Bir parti, herhangi bir 
eyalette bir milletvekili kazanacak kadar oy alırsa, 
yani bir milletvekili parlamentoya sokarsa, baraj işle
miyor; o parti ciddî bir parti telakki ediliyor, Meclise 
girmeye layık bir parti telakki ediliyor. Baraj sistemi, 
ancak bu şekilde tatbik edilebilir, 3 tane baraj koy
muşsunuz, sonuçta ne olur biliyor musunuz; yirmi 
milyon oydan, üç dört milyon oyu alan bir parti ik
tidar olur. Bunu normal mi telakki edersiniz; bu de
mokrasi midir? Demokrasi, azınlığın çoğunluğu idare 
etmesi midir; yoksa, çoğunluğun azınlığı idare etmesi 
midir? Böyle ters demokrasi işler mi? Bu nasıl bir sis
tem, bu nasıl bir anlayış? 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Siz mil
letvekilliğini bu yasa ile kazandımz. 

FERİT MELEN (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, bu tarz uygulama, sistemi yozlaştırır; olamaz bu. 
Yani, buna hiç kimse seçim demez. Arkadaşımın da 
izah ettiği gibi, esas olan, rejimin istikrarıdır; rejim 
yerleşmeli, rejim huzur içinde olmalı ve rejim istikrar
lı olmalıdır. Bu rejim içinde hükümet istikrarı ikinci 
planda kalır. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Bunlar 
amuda kalkmış öyle seyrediyorlar dünyayı. 

FERİT MELEN (Devamla) — Başka memleketler
de bunun çaresini bulmuşlardır. Çok partili rejimler
de, partiler arasında seçim işbirliği yapılması imkânı 
vardır. Hollanda'da yirmibeş otuz kadar parti vardır; 
ama seçime dört beş parti girer; yani, partiler birleşir
ler ve müşterek programlarla seçime girerler. Fran
sa'da, dört beş gün önce yapılan seçimlerde iki sağ 
parti birleşerek müşterek listeyle seçime girdiler. Bu 
nevi sistemler vardır. Eğer, çok partili hayatın mahzur
larını ortadan kaldırmak istiyorsanız, bunu telafi et
mek için bu şekilde tedbirler almanız lazım. Yoksa, 
seçim sistemini yözlaştırıp, seçim denemeyecek hale 
getirmek suretiyle iki partili rejime gitmekle, bu re
jimin temeline dinamit koymuş olursunuz. Çünkü, 
böyle bir uygulama memlekette büyük huzursuzluk 

yaratır ve bu huzursuzluk içerisinde Meclis faaliyet 
yapamaz ve bir partinin yüzde 25,-yüzde 30 oyla ik
tidar olmasını da memleket hakikaten hazmedemez. 
Yani, hiçbir memlekette hiçbir millet, azınlığın çoğun
luğa hâkim olmasını kabul etmez ve böyle bir demok
rasi de olamaz. 

ikinci nokta, önseçimler. 
BAŞKAN — Sayın Melen, süreniz doluyor efen

dim; lütfen toparlayınız. 
FERlT MELEN (Devamla) — izin verirseniz bir

kaç cümle ile arz edeyim, sonra maddelerde devam 
edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, getirdiğiniz sistemle parti
leri serbest bırakıyorsunuz. Her parti istediği şekilde 
önseçim için bazı hükümler koyabilir. Bu demektir ki, 
bütün seçimlerde, faraza adayların yalnız lider tarafın
dan veya yalnız merkez organı tarafından seçilmesini 
imkân dahiline getiriyorsunuz. O vakit ne olur bilir 
misiniz? Sizlerin yerine... 

LEDİN BARLAS (Adana) — Siz de tüzüğünüzü 
ona göre yaparsınız. 

FERİT MELEN (Devamla) — Anayasa bunu dü
şünmüştür. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Melen. 
FERİT MELEN. (Devamla) — Anayasa, partile

re imtiyaz vermiştir ve zaten demokrasimiz de parti
ler demokrasisidir; ama partilerin iç faaliyetlerininde 
demokratik olması esasını koymuştur. Binaenaleyh, 
demokratik olacak bütün çalışma ve usuller bu tek
lif ile kalkarsa ve eğer bir partinin bütün milletvekili 
adaylarını sadece genel başkana veyahut sadece mer
kez organına seçtirirseniz; o vakit sizin yerinize bu 
Meclis kapıkullarıyla dolar. Kapıkullanyla da demok
rasi olmaz arkadaşlar. Siz bunu mu istiyorsunuz? 

Başarılar dilerim. (MDP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 

Efendim, zannediyorum Sayın Komisyon söz isti
yordu. 

Buyurunuz efendim. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar) 

Sayın Coşkunoğlu, süreniz 20 dakikadır efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; demokrasimiz için çok 
önemli bir kanun teklifinin müzakeresini yapıyoruz. 
Arkadaşlarımızın, teklifin tümü üzerinde yapmış ol
dukları konuşmalarını dikkatle ve istifadeyle dinle
dim. Şimdi ise bunlara kısaca temas etmek istiyorum. 
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Hakikaten, Anayasamızın tarifine... 
MEHMET ARİF ATAI^AY (Adıyaman) — Tek

lifi komisyona geri alın efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Komisyona geri 
almaya lüzum olmadığını arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım 
efendim. 

Devam edin efendim. 
ANAYASA KÖMtSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şimdi, yalnız Ana
yasamızda değil, demokrasi ile idare edilen bütün 
memleketlerde, siyasî partilerin demokrasinin vazge
çilmez unsuru olduğu prensiıbi kabul edilmiştir. Bu
nunla bir ihtilafımız yok. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — An
layış farkı vardır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Anlayış farkı da, 
uygulama farkı da yak. Bu öyle bir şeydir ki, Ana
yasanın hükmü gayet açık, uygulama da gayet açık. 

Şimdi, bu getirilen maddelerde hangi hedef göze
tiliyor? Bunu, arkadaşlarımızın temas ettikleri nokta
lara kısa kısa cevap verdikten sonra açıklayacağım. 

Bu teklifin, partiler arası bir komisyon kurularak 
incelenmesi ve o şekilde getirilmesi fikri ortaya atıldı. 
Arkadaşlar, gördüğünüz gibi, elimizdeki teklif, yal
nız Anavatan Partisi grup başfcanvekillerinin teklifin
den ibaret değil; Sayın Aydın Güven Gürkan'ın tek
lifi var; şahsı adına arkadaşların teklifleri var; bun
ların hepsi, gerek Adalet Komisyonunda, gerekse Ana
yasa Komisyonunda incelenerek tevhit ve telif edile
rek bir metin meydana getirildi. Bu metnin meyda
na gelmesinde de hem iktidar, hem de muhalefet mil
letvekillerinin çalışmaları vardı. Binaenaleyh, böyle 
bir ayrı komisyonun kurulması, hiçbir suretle kabul 
edilecek bir gerekçe değildir. 

iŞEVKI TAŞTAN (Sivas) — Geçmiştekiler nasıl 
yaptı Sayın Komisyon Başkanı? 

ANAYASA KOMİSYONU. BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Onlar bu şekilde 
bir teklif yapmamışlar. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Yanlış yapmış
lar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Yanlış da yapma
mışlar. Bu şekilde bir teklif yapmamışlar, o şekilde 
yapmışlar. Biz de bu şekilde yapıyoruz. 

Arkadaşlar, önseçimin kaldırılmasından bahsedil
di. önseçim kaldırılmıyor, bununla ilgili maddeler ka
nundan çıkarılıyor; fakat tüzüklere bırakılıyor, par
tiler kendi tüzüklerinde istedikleri gibi önseçimi ko
yabilir ve istedikleri şekilde yoklama yapaibülürler. 

[M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Maddeyi okumamışsın Sayın Komisyon Başkanı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Okudum, madde
yi okudum. 

Önseçimin yapılmasını tüzüklere bırakıyoruz, par
tiler tüzüklerinde önseçim sistemini tespit edecekler 
ve kendi mukadderatlarını kendileri tayin edeceklerdir, 
ki liderin veya merkez organının sultası bahiskonusu 
değildir. Bir parti milletin, memleketin teveccühünü 
kazanmak için, elbette memleketin, milletin nabzını 
yoklayacak, milletin arzusuna göre yoklamasını yapa
cak ve ona göre adayını tespit edecektJir. 

H. YILMAZ ÖNEN (izmir) — O söylediğinize 
inanıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Söylediğime de 
inanıyorum... Bu şekilde hareket edilecektir. Etmediği 
takdirde ne olur : Etmediği takdirde parti seçimi 
kaybeder ve sonuç partinin kendi aleyhine olur. Bu
nun tabiî neticesi budur. Hiçbir parti, hiçbir lider, 
partisinin seçimi kaybetmesini arzu etmez. Arzu et
mediği için, elbette önseçimi ya da yoklamayı, ken
di partisinin seçimi kazanacağı tarzda ve milletin tas
vip edeceği şekilde yapacaktır. 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Komisyon Başkanı, maddeyi bir daha iyice 
okuyun. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
'Böyle düşünüyorsanız, merkez yoklamasını niye geti
riyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bir de merkez ada
yı yahut kontenjan adayı mevzuu var. Arkadaşlar, 
kontenjan adayı bu teklifle gelmiş değildir. Zaten yü
rürlükte bulunan Siyasî Partiler Kanununda partile
rin yüzde 5 oranında merkezden aday göstermeleri 
kabul edilmiş durumdadır; ama bu uygulama bazı 
yanlışlıklara, hatta karışıklıklara sebebiyet verdiği 
için, bu yeni teklif getiriliyor. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Ne zaman uygulandı da sebebiyet verdi?.. 
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İSA VARDAL (Zonguldak) — Ne zaman uygu
landı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bu da, partilerin 
kendi adaylarını tespit hususumda göstermeleri gere
ken hassasiyeti ve dikkati daha ziyade teksif etmek 
bakımından faydalıdır. Eskiden merkez adayı şu şe
kilde oluyordu : Merkez adayının listenin neresine 
konacağı belli değildi ve merkezin elindeydi. Bu da 
birtakım rahatsızlıklara seıbep oluyordu, partilere ra
hatsızlıklar getiriyordu. Şimdi ise, bu rahatsızlıkları 
ortadan kaldırmak için, merkez adayı listenin sonuna 
konacak ama... 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Maddeyi bilmi
yorsunuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Slonuna değil Sayın Komisyon Başkanı, arkadan ba
şına ilave edilecek. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, lütfen mü
dahale etmeyin. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şimdi listenin so
nuna konacak; o seçim çevresinde en çok hangi par
ti oy almış ise, onun kontenjan adayı seçimi kazan
mış olacak. Bundan daha tabiî bir şey yok. 

MEHMET ABDURRJEZAK CEYLAN (Siirt) — 
Bundan daha aykırı bir şıey olmaz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efendim, Televiz
yon mevzuunda da «eşitliğe aykırı» deniyor. Şu eşit
lik mevzuunu öncelikle sonuca bağlamak için Ana
yasamızdan bir madde okuyacağım. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — 10 uncu maddeyi 
okuyun, Sayın Komlisyon Başkanı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Evet, okuyaca
ğım. 

(SALİM EREL (Konya) — Sayın Coşkunoğlu, 
gelecek seçimde hangi partiden aday olacaksınız? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Anayasanın 10 
uncu maddesini okuyorum : 

«Madde 10. — Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, si
yasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayırım gösterilmeksiziın kanun önünde 
eşittir.» 

İddianız bu unsurların hangisine uyuyor? 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Devamı var Sa

yın Coşkunoğlu, devamını da okuyun. 

IBAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Devam ediyo
rum : 

«Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imti
yaz tanınamaz.» 

İmtiyaz mı var burada? Yok. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — TRT'nin uygula. 

masında kime imkân tanıyorsunuz? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Coşkunoğlu, 

t»u söylediklerinize siz inanıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, bir de 
31 indi maddeden bahsedildi. 31 inci maddeyi de oku
yorum : 

iM. TÜR AN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Coşkunoğlu, biz okuyalım, daha iyi anlarız. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — «Madde 31. — 
Kişiler ve siyasî partiler, kamu tüzelkişilerinin elin
deki basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçların
dan yararlanma hakkına sah'ipliir. Bu yararlanmanın 
şartları Ve usulleri kanunla düzenlenir» 

Anayasamızdaki hüküm kanunla düzsenlenSr di
yor; işte, bizde bu kanunla düzenliyoruz. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Tamamını oku, 
tamamını. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şimdi arz edeyim : 
ISizin televizyon konusunda bahsettiğiniz eşitliğe gelin
ce; arkadaşlar eşitlik, aynı şartlar altında bulunan 
şahıslarda bahis konusu olur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Coşkunoğlu, 
ikinci paragrafın son cümlesini okuyun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Anayasanın 76 ncı 
maddesi, milletvekili seçimlerine girebilmek için en 
az ilkokul mezunu olmak şartını getiriyor; yani ilk
okulu bitirmeyeni milletvekilliğine kabul etmiyoruz; 
niçin orada eşitliği aramıyorsunuz? 

Başka bir şey daha arz edeyim... 
VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) - O nasıl man

tık Allahaşkına? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sayın hatip görüşlerini ifa
de ediyorlar, lütfen müdahale etmeyin, dinleyin lüt
fen. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL | 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efendim, eşittik, 
aynı şartlar altında bulunanlar arasında mevzubahis 
olur; prensip budur arkadaşlar. 

(M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Coşkunoğlu, geçmişimize yazık oluyor. I 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Beyefendi, ben arz 
ediyorum, isteyen kabul eder, isteyen kendisine göre 
anlar. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Coşkunıoğlu, na
sıl olsa kanun teklifiriin canına okudunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Televizyon konuş
malarında da aynı durum söz konusu. Arkadaşlar, I 
iıligilli maddesi gelince arz edeceğiz; televizyon konuş
ması yalnız bizde yapılmıyor. j 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Parası oları ko
nuşur, olmayan konuşmaz... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bugün ingiltere'de 
ve Fransa'da demokrasi yok mu? Fransa ve ingilte
re'de demokrasfinin var olduğunu kabul ettiğinize gö
re, orada da, siyasî partilerin gücüne göre televizyon
dan yararlanma şartlan, ayrı ayrı tespit edilmiştir. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Onlar konuşma
larını özel televizyon kuruluşlarından yapıyorlar, dev
let televizyonundan değil. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Biz fakir fuka
ra partisiyiz paramız yök. 

BAŞKAN — Diinleyelim efendim, kendi görüşleri
mi İfade ediyorlar, sizin görüşünüzü söylemiyorlar, 
gayet talbiî k'i görüşleri ayrı olacak. 

Buyurun devam edin efendlim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Şimdi, televizyon 
mevzuunda, yalnız bizde değil başka memleket
lerde de bu tarz uygulamalar var. Ayrıca, dikkat I 
©derseniz zaten teklifte üç kademe var : Birinci ka
demede bütün partliler eşit olarak koinuşma hakkına 
salhip, ikinci kademede grupları olanlar, üçüncü kade
mede deT.. (SHP sıralarından «Parası olanlar» ses
leri) 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — İkincisinde pa
rası olan düdüğü çalacak. I 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Hayır, Mecliste 
temsil edilenler. \ 
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Bu partiler arasımda üç kikinin, beş kişinin kurmuş 
olduğu partiler de var. Siz, o partinin yüce Mecliste 
bulunan partilerle aynı şartlar altında propaganda 
yapmasını ve televizyondan istifade etmesini eşitlik 
olarak kabul ediyor musunuz arkadaşlar? (SHP ve 
MDP sıralarından, «Ediyoruz» «Demokrasi yönün
den böyle olmalı» sesleri) 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
«Doğru Yol» dan korkmayınız, «Vatandaş» tan kor
kunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efendim, eğer si
yasî parti, vatandaşın yararına hareket etmiyorsa, o 
parti zaten silinir gider, hiçbir parti, kendisinin silin
mesi için kanun teklifi yapmaz. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Siz paralıyı açık
layın. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Seçime 
giren partiler, eşit şartlar altında olmalıdır. 

IBAŞKAN — Efendim, müsaade edin, hatiip ko
nuşmasına devam edemiyor, karşılıklı konuşmayalım 
lütfen. 

Devam edin efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — $imdi arkadaşlar, 
©şitl'ik mevzuu da bu şekilde. 

IBirincisi, eşitliği aynı şartlar altında bulunan par
tiler arasında arayacağız. İkindisi, şimdi parlamento
da bulunmayan bir partiyle, parlamentoda grubu bu
lunan bir partidin veyahut da memleketin şu veya bu 
sathında... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Seçimlerden sonra hangi partinin Meclise geleceği 
•belli mi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Elbette belli de
ğil. Geldiği zaman, o da aynı şekilde istifade ede
cek. (SHP ve MDP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Doğru... Hangi parti iktidara gelirse, o parti 
istifade edecek. 

Binaenaleyh, bu eşitlik mevzuu üzerinde bu şe
kilde durulmasının gerekçesini anlayamıyorum; affe
dersiniz. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Paralıyı bir açık
layın. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Paralıyı da açık
layalım efendim. 
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Efendim, par âh konuşma mevzuunda da yine aynı I 
şey mevzubahis. Bir kere, teklifin kabul ettiği yeni ı 
şök'ilde, bütün partiler televizyonda konuşacak ve 
propagandasını yapacak; ama bunun haricinde daha 
fazla konuşmak isteyen varsa, yapacağı konuşma sü
resiyle ilgili kendi ücretini televizyon idaresine yatı
racak; yani, gerekli ücreti vererek konuşmasını yapa
cak. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — ANAP 
bu parayı nereden alacak? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Anavatan Parti
si bu parayı bulmayabilir; (SHP sıralarımdan «Bulur» 
sesleri) ama Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Milliyet
çi Demokrasi Partisi veya bugün Mecliste bulunma
yan partiler de bu parayı bulabilir. 

AYIDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Nere
den bulabilir? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Anavatan Partisi | 
bu parayı mutlaka bulur nötiioesini nereden çıkarıyor- I 
sunuz? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Holdingler 
verir, müteahhitler verir size. 

VECİHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Politikayı pa: 

rayla mı yaptıracaksınız? ı 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET j 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Buldu da ne 
oldu? ; 

IBAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. ' 
Devam edin efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Evet, daha evvel 
bulduk da ne oldu? 

Anavatan Partisi adına konuşlan arkadaşımız, yurt 
dışındaki işçiler mevzuunu kısaca arz etti. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — ' 
Anavatan topluluğu. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, yurt 
dışından gelecek vatandaşların oy kullanması husu
sunda, komisyon da, teklifi yapanlar da bir iddia sa-
hSibi değil; fakat bulunabilecek yahut da bugün bulu
nabilen en iyi usul diye bunu getirmişlerdir. Bulun da-
iha iyi bir usul, biz de komisyon olarak kabul ede
lim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Mümkün mü Sa
yın Komisyon 'Başkam, mümkün mü; kabul ederse
niz tarih tersine yazılır. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim. 

Arkadaşlarımızdan bazılarının burada teklifi var. 
Bu teklif komisyonda da yapıldı ve «konsolosluklarda 
yapılsın» dendi. Anayasamız buna mani arkadaşlar. 
Anayasamız, seçimlerin hâkim gözetim ve denetimi 
altında -hem gözetimi, hem denetimi- yapılacağını 
söylüyor. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Hâkim gönderin, hâküm. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Hâkim gönderirsiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Ben Kanada'ya 
kaç hâkim göndereceğim, kaç tane seçim kurulu teş
kil edeceğim? Almanya'ya, Fransa'ya, ingiltere'ye, 
Hollanda'ya, ve Türk işçisi çalışan diğer ülkelere na
sıl hâkim gönderebilirsiniz, nasıl seçiim yaptırabilirsi
niz? Bu birinci Sorun. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Gönderin efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
10 tane hâkim göndereceksin. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — O ka
dar vatandaş geliyor ama... 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim. 

Bir de o memleketin bu sistem ve uygulamayı 
kabul etmesi şaırtı var. O memleket «Ben seç'im yap
tırmam» diyor; «Sizin hâkiminizin buraya, bu şekilde 
gelerek seçim yaptırmasını kabul etmem» diyor. Ana
yasanın bu hükmüne göre bu seçimi yapamazsınız, ne 
yapacaksınız? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Zim- -

merman'a; o da Strauss'un adamı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bulunabilen usul 
ancak ve ancak budur. Bunun sakıncası nedir? Doğ
ru, bir sakıncası var. Nedir o sakınca? Bağımsız aday
lara oy verememe meselesi. 

M. TURAN BAYOEZIT (Kahramanmaraş) — 
Seçim güvenliği yok, seçim güvenliği. Saz maddeyi öy
le mi anlıyorsunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Seçim güvenliği 
var efendim. Yalnız... 
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M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Sandık açıldığı anda seçfon güvenliği kalmaz. Sandık 
açıldığı anda bitmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin; çok rica 
ederim... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, san
dık, hâkimin nezareti altında ve sandık kurulunun 
tutanağı ile tespit edilecek, torbaya konulacak ve 
mühürlenecek. 

'M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Sabahçı kahvesinde. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Eğer biz, sandık 
ıbaşıında bulunan sandık kuruluna ve seçim kurulu 
başkanına, hâkime güvenmiyorsak; aradaki memur
lara güvenmiyorsak... 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Gecenin o saatinde, 03.00'tte hâkim yok ki... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — HâMm tayin edi
yor efenldîm. 

•M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Maddeyi okuyun. Maddeyi okumamışsın; hâkim o 
saatte uyuyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Hâkim tayin edi
yor beyefendi. 

M. TURAN BAYtEZİT (Kahramanmaraş) — 
Hâkim yok. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Beyefendi, hâkim 
orada yok, doğru; ama, hâkim tayin ediyor. Biz... 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Hâkim o satte uyuyor, uyuyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Beyefedi, bunu 
daha evvel arz ettim. Daha iyi bir teklif yapın, kabul 
edelim. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Bizim teklifimiz var iştıe. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Buradaki bu hü
küm, vatandaşa güven vermek için getirilmiştir. Ne 
güveni verecek? «Efendim ben Almanya'da bulunu
yorum, seçim zamanı memleketime de geldiğim hal
de oyumu kullanamıyorum» diyen vatandaşa güven 
vermek için getirilmiş bir hükümdür. Bunun amelî 

faydası az olur, çok olur; o ayrı mesele; ama bu hü
küm vatandaşa güven vermek için konulmuştur. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Bu madde, gös
termelik bir madde. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Göstermelik ola
bilir. Siz öyle telakki ediyorsunuz ama, biz öyle te
lakki etmiyoruz. 

Daha iyi ve daha müspet şekilde bir teklif yapın, 
biz kabul edelim. Başka çaresi yok efendim. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Bi
zim teklifimiz var ya Sayın Coşkunoğlu. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Komisyona geri alın o halde. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Siz bu şekilde kar
şılıklı konuşursanız olmaz efendim. Siz konuşurken, 
biz hiç müdahale ettik mi? 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, süreniz doluyor 
efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMlL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bazı arkadaşların 
bu hareketi, yüce Meclisin müzakere usulüne yakış
mıyor. Bunu bu kadar söylemekle iktifa ediyorum. 

Kabul etmeyen arkadaşım bulunabilir; gelir ken
di fikrini söyler. Ancak, biz şunu söylüyoruz, diyo
ruz ki, daha iyi teklif getirin kabul edeceğiz. Vatan
daşı tatmin etmek ve yurt dışında bulunan vatandaş
ları bu haktan mahrum etmemek için, bu hüküm 
getirilmiş olup, başka türlü bir usulde bulunamamış
tır. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayalım efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Peki efendim. 

Arkadaşlar, tümü üzerinde söyleyeceklerimin ana-
hatları bundan ibarettir, maddelere geçildiğinde ge
reken cevapları ayrıca arz edeceğiz. Maddelerin de, 
yüce Meclisin tasvibine mazhar olacağı kanaatinde
yim; yalnız, salim bir şekilde ve objektif olarak dü
şünürsek, seçim usulünde, teklifimizden başka türlü 
bir formülün bulunamayacağını kabul edeceğiniz ka
nısındayım. 

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğ
lu. 

EDlP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, içtüzü
ğün 62 nci maddesinin son bendine göre, son söz 
milletvekilinin olması hasebiyle söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Evet, komisyon veya hükümet söz 
alırsa, «Son söz milletvekilinindir» hükmü gereğince 
size söz vermem lazım gelir. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, Sayın Komisyon Başkanı, görüşlerini ifa
de ederken, teklifin maddelerinin tümüyle komisyon 
üyeleri tarafından kabul edildiğini ifade buyurdular. 

Komisyon raporuna dikkat buyurursanız, bizim 
22 maddeye muhalefetimiz vardır ve tekliflerin özü
ne taalluk eden konuları taşıyor. 

İzin verirseniz bu muhalefetlerimizi açıklamak 
üzere söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, muhalefetlerinizi her mad
dede izah edersiniz. Tümü üzerindeki görüşmelerde 
usul budur, içtüzüğümüzün hükümlerini uyguluyo
ruz; şahsı adına 2 kişiye söz verecektik, ancak ko
misyon veya hükümet arada söz aldığı için 62 inci 
madde gereğince komisyondan sonra bir milletvekili
ne daha söz hakkı doğar. O milletvekili arkadaşımı
za da söz veriyorum. (ANAP sıralarından alkışlar). 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sayın 
Başkanım, bizim muhalefetimiz raporun tümünedir. 

BAŞKAN — Efendim, raporunuzda zaten belirt
mişsiniz; maddelerde tekrar edersiniz. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Efendim, 
burada siz karşı görüşleri yüce Meclisten saklarsa
nız, yüce Meclis nasıl karara varacak? Bizim muha
lefetimiz teklifin tümüne aittir. 

BAŞKAN — Evet, demin arz ettiğim gibi, mad
deler üzerinde bunları belirteceksiniz. İçtüzüğe göre, 
bu arada konuşma hakkınız yok. 

Sayın Edip özgenç, buyurun efendim. 

EDİP ÖZGENÇ (içel) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekili arkadaşlarım; görüşümü, inandığım bir 
prensibe bağlamak suretiyle, konuşmama başlamak 
istiyorum. O prensip de şudur: Türkiye'de evvela 
kuvvetli bir Meclis, sonra kuvvetli bir hükümet la
zımdır. Evvela kuvvetli bir hükümet ve sonra idarei
maslahatçı bir Meclis lazım değildir. 

Yüce Türk Milletinin egemenliğinin partili üye
lere ve milletvekillerine dağıtılmasını ve bu şekilde 
egemenliğin idrak edilmesini temin edecek nitelikte 
hükümler taşımakta olan görüşmekte olduğumuz bu 
kanun teklifinin; kapalı kapılar ardında görüşülür 
gibi bir sistem içerisinde yüce heyetinize getirilmek 
istenmesini, cidden kınamak istiyorum. 

Ülkemiz' olağanüstü bir dönemden geçmiştir ve 
üzülerek ifade etmek icap ederse, vatandaşlarımız ola
ğanüstü dönemlerde çıkartılmış bulunan kanunları, 
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özellikle biraz evvel ifade etmiş olduğum bir terimle 
nitelendirmek ve isimlendirmek durumunda olmuştur; 
kapalı kapılar ardında hazırlanan kanunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Siyasî Partiler Kanunu ve 
bu kanuna paralel olarak yapılan diğer kanunlardaki 
değişiklik, olağanüstü dönemde, bu düşünce ve gö
rüntü içerisinde hazırlanmış ve demokrasiye geçtiği
miz şu günlerde, yine aynı tarz teklif ile aynı kanun
da vaki değişiklikleri, aynı düşünceyle devam ettirme
nin, demokrasi ve hukuk devleti kavram ve kuralla
rıyla tamamen ters düştüğünü ifade etmek isterim. 

Bununla yapılmak istenen bir husus var ki, o da, 
azınlık iktidarı meydana getirme düşüncesidir. Bir 
partinin Mecliste ekseriyeti de olsa, her şeyi yapması 
mümkün değildir. Nitekim, Türkiye bunu vaktiyle 
yaşamıştır. 1957 seçimlerinde Demokrat Parti Anaya
sayı değiştirecek sayı ile Millet Meclisine girmiş ise 
de, yüzde 47,3 oy almış olmasına rağmen, «azınlık 
iktidarı» damgası yemiştir ve bu münakaşalar 1960 
ihtilaline kadar devam etmiştir. 

Şimdi, yüzde 40 bile değil; yüzde 39 veya yüzde 
38 ve hatta yüzde 35 civarında oy alan bir partinin 

I tek başına iktidar yapılması gayreti, Türkiye Cumhu
riyeti, demokrasisi ve parlamenter nizamı için olduk
ça tehlikeli sonuçlar verebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu teklifle getirilmek is
tenen konu şudur : Bu teklif, Meclis dışındaki par
tilerin seslerinin kısılması ile 6 Kasım partilerine bir 
ölçüde imtiyaz tanıyıcı nitelikte bir durum yaratıyor 
ve parası olan partiye imkân sağlayarak Anayasamı
zın ve hukuk devleti kavramının belirtmiş olduğu eşit
lik de bozulmuş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, sözkonusu yasa teklifi
nin gerek hazırlanışı ve gerekse arz edilişi bir husu
su, yapılmış bulunan bir hesabı ortaya koyuyor. Bu 
hesapla - benim kanaatime göre - iktidar hem oy kay
bedebileceğini kabul ©diyor, hem de yapılacak seçim-

j de, bütün seçim bölgelerinde, hele hele 6 ve 7 millet
vekili çıkaracak bölgelerde, seçime girecek siyasî par
tilerin hepsinden fazla oy alacağı varsayımından ha
reket ediyor; ama bunun ne Ölçüde gerçekleşeceğini 
şimdiden kimse bilmek imkânına sahip değil. Burada 
bir tek şey var: «Aman ha, ben onun altında oy alır
sam, ben tek parti iktidarı olamazsam, birdenbire sol 
iktidara gelir» demek suretiyle sağdaki vatandaşları 
acaba kendi etrafımda toparlayabilir miyim düşünce
sinin ve korkusunun verilmesi. Bu korkuyu onlara ver-

I mek esasına dayalı bir hevesin olduğu izleniyor. 
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Muhterem arkadaşlarım, hukuk kuralları içerisin
de ve toplumun ananizamını oldukça yakından ilgi
lendiren konularda hükümetlere düşen görev, siyasî 
parti temsilcilerinin hepsinin birlikte toplanarak, gö
rüşlerinin temin edilebileceği bir komisyon teşekkü-
lüyle, ülkede, millî egemenliğin devamlı olarak yaşa
ma geçirilmesi ve inkıtaa uğramadan temin edilmesi 
için birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, müş
terek bir düşünce tarzı ve esası içerisinde bir teklif 
hazırlamak olmalıydı. 

Mevcut Seçim ve Siyasî Partiler Kanunu - az evvel 
izah ettiğim gibi - kapalı kapılar arkasında hazırlan
mış. Bunlar rejimin en önemli kanunlarıdır. Mevcut 
kanunlar nasıl eksik ve iyi sonuç vermeyecek mad
delerle dolu ise; bu teklifle getirilen değişikliklerde, 
bazı yerlerini düzeltelim diye hareket ediliyor ama, 
daha büyük yanlışlıklar yapılıyor ve rejimi bozan mad
deler getiriliyor. Sayın ANAP'lı milletvekilleri şunu 
zannediyorlar ki; bu kanunlarla ayakta durabilecek
ler ve bu kanunlarla kendilerini yeniden iktidar yapa
caklar. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — 88'de inşallah. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Yanıldıkları en 
önemli nokta buradadır. Bütün güvendikleri, bu ka
nunla kasalarına, ceplerine ve çantalarına giren he
saplı hesapsız, makbuzlu makbuzsuz milyarlardır. Pa
ra, ANAP'lılara bu nedenle akıyor. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Bildiğin bir şey varsa 
açık söyle. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Ankara ve istan
bul'da milyara yakın para ile alınıp döşenen binalar; 
bu değirmenin suyu nereden ve nasıl geliyor? (SHP 
sıralarından alkışlar) 

H. YILMAZ ÖNEN (îzmir> — Vatandaş bağı
şından. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — İktidar oldukları 
için her akşam televizyonu ve radyoyu işgal eden
ler, seçim zamanında da bu hesapsız paralarla Play-
boy Dergisinin reklam ilanları gibi, Alo deterjanları
nın reklam ilanları gibi yine karşımıza çıkacaklar. Se
çime katılan, ama parası olmayan parti ne yapacak? 
Televizyona çıkamayacak ve sonra halk nazarında 
partilerin ikiye ayrılması temayülü doğacak. Nasıl? Şi
keli partiler ve ciddî partiler diye demokrasi ve par
lamenter nizamda tehlike, şüphe ve tereddüt doğura

cak durumlar yaratılacak. Yani, fevkalade himaye ve 
müzaherete layık birtakım kişi ve çevrelere yakın par
tiler ve seçime sokulmayan partiler düşüncesi doğa-
çaktır. 6 Kasım partilerinin, sesi ve görüntüsü tele
vizyonda ve radyoda daha çok olacaktır. Bu nasıl 
olur, Anayasanın eşitlik ilkesi ile nasıl bağdaşır, an
lamak mümkün değildir. 

Bunun gibi birçok maddede; partiliyi, millî ira
deyi ve eşitliği bozan maddeler, aday tespiti, konten
jan adaylarının seçimi, seçimden 70 gün önce -daha 
adaylar ve partiler belli olmadan, seçim propagan
dası başlamadan - her türlü alavere ve dalaverenin 
olduğu gümrük kapılarında partilere oy verme; bir 
tane sakat madde değil ki, yığınla... Bunları kimse
ye anlatamıyor ve düşüncelerimizi kimseye dinlete
miyoruz. 

öyle bir siyasal iktidar ki, hiçbir şey dinlemiyor. 
Evvelce kapalı kapılar arkasında hazırlanan kanunlar 
gibi, bunu da kapalı kapılar arkasında hazırlamış
lar. Yanlış, Anayasaya aykırı ve hissî maddeler var. 
Rejimi ilgilendiren böyle kanunları, kapalı kapılar 
arkasında hazırlayamazsınız. Rejimi ilgilendiren, mil
let iradesi ile ilgili kanunları siyasî partiler arasında 
müzakere ve münakaşa etmeden, apar topar çıkarta-
mazsınız. Meclise öyle verildi, komisyondan süratle 
geçti; anlaşılıyor ki, Meclisten de böyle süratle geçe
cektir. 

Büyük bir rejim kavgasının geleceğini hiç kimse 
görmüyor. Umarız ki, kör ve sağır gibi akıllarına 
geleni, bildiklerini yapanların uyarılması ve kanunun 
geri döndürülmesi tarafsız Cumhurbaşkanımıza ka
lacaktır. Af ve idam konusundaki açık fikirlerine ve 
millete taahhütlerine rağmen, bu siyasî parti iktida
rının getirdiği infaz Kanununu inceleyen Cumhurbaş
kanımız, çok önemli ve tarihî kararlarla karşı kar
şıya kalacaktır. 

BAŞKAN — Sayın özgenç, süreniz geçti efen
dim. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Bunu da Seçim 
ve Siyasî Partiler Kanunu takip edeceğe benzer. 

Bu işleri basit görenler yanılıyor, yanıldıklarını 
da ileriki tarihlerde anlayacaklar. 

işte bu düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygılarım» 
la selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgenç. 
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Değerli arkadaşlarım, kanunun tümü üzerindeki 
görüşmelerin devamına dair bir önerge verilmiştir; 
okutup, oylarınıza sunacağım: 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 73 üncü maddesi gereğince görüşmele

rin devamının oya sunulmasını arz ederiz. 

M . Turan Bayezit tsa Vardal 
Kahramanmaraş Zonguldak 

Edip Özgenç Cahit Tutum 
İçel Balıkesir 

Tülay Öney 
İstanbul 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, önerge hakkında açıklama yapmak isti
yorum. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — önerge açık, anladık. 
BAŞKAN — önergenizi açıklamak üzere buyu

run Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisi 
Grubu sözcüsü arkadaşımızın açıklamasını ve sayın 
komisyon başkanımızın çok faydalandığımız izahatı
nı dinledikten sonra, bir nolktaya vardığımızı zannet
tim. Bu önergeyi o zan nedeniyle veriyorum. Zannet
tim ki, müzakerelerimizi bir seans daha uzatabilir-
sek, müzakere ettiğimiz maddeler konusunda çok müş
terek noktaları, çok müşterek yanları ortaya koyabi
leceğiz. Bu şekliyle, komisyonlarda sureti katiyede* 
gerçekleştiremediğimiz, tekliflerin hazırlanması döne
minde, hiç mi hiç gerçekleştiremediğimiz mutabakat
lara varmış olacağız. 

Gerek sayın sözcü, gerekse sayın komisyon baş
kanı, ileri sürdükleri tekliflerin en mükemmel olma
dığını, bunun daha mükemmelinin getirilebileceğini 
'burada açık kalplilikle söylediler, kendilerini kutlu
yorum. İşte ikinci tur müzakereler, bu daha mükem
meli bulabilmemize ve rejimin temelini ve teminatını 
teşkil eden bu yasa Ikonusunda, uzlaşabileceğimiz ve 
kabul edilen tekliften daha demokratik, yaklaşım ba
kımından bir noktada daha ileri olan teklifleri bu
labilmemize imkân verecektir. 

Bu nedenle, bu önergeyi takdim ediyoruz, tabiî 
karar yüce Meclisindir. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Değerli arkadaşlarım, önergeyi oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Soru sormak isteyen var mı?.. Yok. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Teklifin, komisyona iadesini isteyen iki önerge var
dır, iki önerge de aynı niteliktedir, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
413 sıra sayılı Kanun Teklifinin esaslı bir suret

te partiler arası bir kurulda incelenmesi için komis
yona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hilmi Biçer Osman Bahadır 
Sinop Trabzon 

Rıfat Bayazıt Ayhan Salkallıoğlu 
Kahramanmaraş Sakarya 

Vecihi Akın Turgut Kunter 
Konya Rize 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı Kanun Teklifi

nin Anayasaya aykırı hükümler taşıması nedeniyle, 
Anayasa Komisyonuna geri verilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Doğan Kasaroğlu Fenni Islimyeli 
İstanbul Balıkesir 

Kadri Altay Ferit Melen 
Antalya Van 

Ebübekir Akay 
Erzurum 

Anayasaya aykırı teklif maddeleri: 20, 22. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, iki önerge 

aynı niteliktedir. (MDP sıralarından «Aynı değil, 
ayrı ayrı» sesleri) 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Hayır efen
dim, çok farklıdır. 

BAŞKAN — İkisi de Anayasa Komisyonuna iade
sine dair. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
farklı önergelerdir. 

BAŞKAN — Şimdi değerli arkadaşlarım, Sayın 
Doğan Kasaroğlu ve arkadaşlarının önergesi, «Ana
yasa Komisyonuna geri verilmesini arz ve teklif ede
rim» şeklindedir. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Gerekçesi 
Anayasaya aykırılık Sayın Başkan, İçtüzüğün 85 inci 
maddesine göre verilmiştir. 
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BAŞKAN — Evet, Anayasa Komisyonuna geri 
verilmesi netice itibarıyla, talebiniz o. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Hayır efen
dim. Biır tanesi, Anayasaya aykırılık iddiası ile ve
rilmiş bir önerge; bir tanesi, meselenin partiler ara
sında bir uzlaşma zeminine varılması için verilmiş bir 
önergedir. Çok farklı şeylerdir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, onun da neticesinde ko
misyona iadesi isteniyor. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın'Başkan, usul 
hakkında. 

BAŞKAN •— Bir dakika efendim, lütfen. Esas 
komisyon Anayasa Komisyonudur; netice itibarıyla 
ikisi de Anayasa Komisyonuna iade demektir. 

MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, usul hakkında müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Birlikte işleme koyuyorum : Komis
yon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Usul hakkında 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika lütfen. 
Ne usulü? 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Bu önergelerin 

aynı anda oylanması mahzurlu olduğundan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi önergeleri izah et
tim. ikisi, de komisyona iade şeklinde bağlanmıştır. 
Anakomisyon da Anayasa Komisyonudur, Anayasa 
Komisyonuna iadeyi kapsadığı için, ikisini birlikte 
oylamaya koymamız iktiza eder. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, lüt
fen, müsaade ederseniz usul yönünden açıklama yap
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde konuş
ma hakkınız var, gelmenize lüzum yok, ben çağıra
cağım, lütfen yerinize oturun. 

Komisyon, katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge üzerinde konuşmak isteyen?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İki

si ayrı ayrı önergeler Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika... 

İkisi ayrı ayrı olmadığı için önergenin evvela İç
tüzüğümüzün... (SHP ve MDP sıralarından gürültü
ler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş).— 
önergeler ayrı ayrı efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, gürültüyle ol
maz bu iş. 

İçtüzüğümüzün hükümlerine göre, önce geliş sı
rasına göre okunur, sonra aykırılık sırasına göre esas 
muameleye konur. 

MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika, konuşuyorum Arif Bey, 
lütfen... 

Esasında böyle olduğuna göre, geliş sırasına gö
re okuttum; şimdi, aynı nitelikte gördüğüm için de, 
geliş sırasına göre imzası bulunan arkadaşımıza öner
gesini açıklamak üzere söz hakkı vereceğim. 

Sayın Osman Bahadır, buyurun efendim. 

MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Bu 
noktada söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz isteme hakkınız yok, şimdi 
önergede... 

MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Usul 
hakkında, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir usulsüzlük? 

MEHMET ARÎF ATALAY (Adıyaman) — öner
gelerin ikisi ayrı mahiyettedir. Yüce Meclis, siyasî 
partiler arasında bir komisyona havalesini kabul et
meyebilir; ama Anayasaya aykırılığı uygun görür, o 
maksatla kabul edebilir, iki önerge ayrı mahiyette
dir, ayrı ayrı muameleye koymaya mecbursunuz. 

BAŞKAN — Onu izah ettim Sayın Atalay, bizim 
görüşümüz o istikamette değil; lütfen, söz hakkınız 
yok artık. 

Saym Bahadır, buyurun efendim. 
DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sayın Baş

kan, İçtüzüğün 85 inci maddesini açın, 85 inci mad
deye aykırı hareket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, buyurun efendim. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kan, içtüzüğün 85 inci... 
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Hayır efen

dim, yanlış yapıyorsunuz. 
BAŞKAN — Lütfen oturun. (MDP sıralarından 

gürültüler) 
DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — içtüzüğün 

85 inci maddesine aykırı hareket ediyorsunuz. 
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MEHMET KOCABAŞ (içel) — Adaletli idare et 
burayı. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
Sayın Bahadır, buyurun efendim. 
MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Böyle idare ede

mezsin, burası senin çiftliğin değil. 
BAŞKAN -*- Usulümüzü bozamayız efendim, usul 

hükümlerine uymaya mecburuz. 
MEHMET KOCABAŞ (tçel) — Sen usule aykırı 

hareket ediyorsun. 
BAŞKAN — içtüzük hükümlerine uymaya mec

burum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MEHMET KOCABAŞ (içel) — Allah kahretsin 

seni yahu. 
BAŞKAN — Sayın Bahadır, buyurun efendim; 5 

dakika konuşma hakkınız var. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Grup adına 

konuşuyorum. 
BAŞKAN — Konuşma hakkınız 5 dakika. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — 10 dakika; grup 
adına konuşuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, konuşmanız önerge 
üzerindedir. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Grup adına 
konuşuyorum. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde grup adına olmaz 
efendim. (ANAP sıralarından «Grup adına olmaz» ses
leri) 

Bir dakika efendim, lütfen müdahale etmeyin. 
Sayın Bahadır, buyurun efendim. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; görüşülmekte olan 
413 sıra sayılı kanun tekliflerinin bazı maddeleri üze
rinde grup adına görüşlerimizi sunmadan önce he
pinizi grubum ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, grup adına konuş
ma yapılmış ve bitmiştir, şimdi siz önergeler üzerin
de konuşacaksınız. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Ben grup adı
na söz aldım. 

BAŞKAN — Önergenizi açıklamak üzere söz al
dınız, süreniz 5 dakikadır, buyurun, önergenizi açık
layın lütfen. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Peki efen
dim. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sen grup adına 
dışarıda, bahçede konuş. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
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İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
usul konusu halledilmeden oylama yapamazsınız. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Değerli mil
letvekilleri, çok kısa konuşmaya beni mecbur etme
yin efendim, o zaman değişik konuşurum. Lütfen, 
önergede yazdığım gibi... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sabaha 
kadar mı konuşacaksın? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Pehlivan
lı, konuşsun; dinleyin efendim. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Lütfen ko
nuşmama müdahale etmeyin efendim. 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bahadır. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Evvela şunu 
ifade etmek istiyoruz: 3 kanunda, bir kanunla ve nu
mara teselsül ettirilmek suretiyle değişiklik yapılıyor. 
Bunun çok mahzurlu olduğu açıktır. Bünyesinde müs
takil hükümler bulundurduğu ve diğer kanunları da 
değiştirici mahiyette hükümler taşıdığı için, milletve
killerinin seçimleriyle ilgili mevzuatta, bir dördüncü 
kanunla karşı karşıyayız. Bunun mahzurlarını bura
da çok kez ifade ettik; fakat bu şekildeki kanun dü
zenlenmesini önleyemedik. 

Ben şimdi şöyle tesmiye ediyorum; iki türlü ka
nun çıkıyor: Biri münferit kanunlar, bu tür kanun
larla birleşik kanunlar. Bundan sonra kanunlara böy
le isim takacağız; birleşik kanunlar sistemi. 

ikinci husus : Eğer birleşik bir kanunla değişiklik 
yapılmak isteniyorsa, önce 298 sayılı Kanunda, sonra 
2839 sayılı Kanunda, daha sonra 2820 sayılı Kanun
da bir sıra gözetilerek yapılması lazımdı. Burada, 
yine böyle aceleye getirilerek karmaşık bir sistem, 
karmaşık bir kanun düzenlemesi yapılıyor. 

Üçüncü olarak şunu ifade edeyim: Sayın komis
yon başkanı burada beyanda bulunurken kurdu kuzu 
postunda gösteriyor. Birçok kanun tekliflerinde bu
nun bu şekilde yapıldığı görülmüştür. Bunu ne şekil
de tesmiye etmek gerektiğini bilemiyorum. Yalnız, bir 
komisyonda, 34 maddelik bir kanunun görüşüldüğü 
bir komisyonda... 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Önerge 
üzerinde konuşmuyor Sayın Başkan. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — önergeyle il
gili efendim, geri alınmasıyla ilgili konuşuyorum. 

Kanun teklifinin 1, 2/b, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 
15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30 olmak üzere 23 
maddesine muhalifiz. Bu komisyondan nasıl anlaşıla
rak çıktı birleşik bir şekilde nasıl çıktı? Ben sayın ko-
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misyon başkanının ifade ettiğinden bir şey anlama
dım. 

Dördüncü olarak: Bu kanun teklifinde bir defa 
6 - 7 milletvekili çıkaran yerlere bir kontenjan konu
yor. 

Şimdi, «Merkez adayı gösterilen seçim çevrelerin
de bölme işlemi bir eksiği ile yapılır» diyor. Burada 
şu var: 3 tane baraj getiriliyor. Konuyu misalle izah 
etmeye çalışayım. 

Mesela 250 bin geçerli oyu bulunan bir il'e 1 kon
tenjan konduğu takdirde, oradaki baraj 41 binden 50 
bine çıkıyor, yani barajı yükseltiyor. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Bunu madde üzerinde
ki müzakerelerde görüşürüz. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Geri alınması
nı söyleyeceğim. Şimdi, bir başka il'e kontenjan kon
madığı takdirde, aynı geçerli oyu bulunan iki il ara
sında baraj farkı var; birisi 40 bin, birisi 50 bin. Dü
şünün, eşitlik bunun neresinde; soruyorum size, eşit
lik bu kanun teklifinin neresinde? 

FUAT ÖZTEKtN (Bolu) — Ne yapalım, ne ya
palım? 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — 6 - 7 milletve
kili bulunan her ilden birine merkez adayı koyup di
ğerine koymadığınız takdirde, aynı miktarda geçerli 
oyu bulunan illerde değişik barajlar ortaya çıkacak
tır; bu, çok hissî bir davranıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, süreniz doldu efen
dim, lütfen. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Müsamahanı
za sığınarak bir hususu daha arz etmek istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonuna iadesi konu
sunda konuşun. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — O halde şun
ları söyleyebilirim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Anaya
saya aykırılık iddiası var; kendisi Anayasaya ve İçtü
züğe aykırı konuşuyor. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Bu kanun 
teklifinin 22 nci maddesi, Anayasaya ve mevcut siste
me aykırılık getirir: Bağımsızlara, mesela gümrük ka
pılarında oy kullanılamayacak. Bu, bağımsızlara hak
sızlık olur. Tercih imkânı vermiyor, seçim çevresi il
kesi bozuluyor, kütük esası bozuluyor. Vekâlet kime 
veriliyor? Bir seçmen vekâleti bir milletvekiline ve
rir. Gerçi Seçim Kanununda var, hem partiye işaret 
koyacaksınız, onun yanında adaya da işaret koyma 
ilkesi getiriliyor. Burada aday yok, kime vekâlet ve-

— 325 

19 . 3 4 1986 0 : 1 

riyorsunuz? Nasıl bir vekile rey veriyorsunuz? En bü
yük ilke bu, bu bir defa ortadan kaldırılıyor, ben bu
nu hayretle karşılıyorum. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkanım, kaç dakika konuşacaklar? 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, lütfen toparlayınız 
süreniz doldu. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim maddelerde konuşsunlar. 

BAŞKAN — Maddelerde de izah edersiniz. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Efendim, kı
saca şunu söyleyebilirim. Biraz önce şöyle demiştim: 
Bir parti ki, transferle uğraşır,, basınla uğraşır ve se
çim kanunları ile uğraşır, o iktidarın zevali demektir. 
Ben şimdi bir şey daha düşünüyorum; merkez yok
laması ile gelen, merkez yoklamasına başvuran bir 
partinin zevali gelmiş demektir. 

Şimdi şunu teklif ediyorum: Komisyonun, bu ka
nun teklifini geri alıp, tekrar enine boyuna, diğer 
kanunlarla ve Anayasa ile uyumluluk açısından in
celeyip buraya getirmesini uygun görüyorum. 

Bu vesile üe hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır.. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, İç
tüzüğün 64 üncü maddesi gereğince usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, usulsüzlük nedir? 
MEHMET KOCABAŞ (içel) — Her hareketiniz 

usulsüz. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, mü

saade ederseniz Sayın Başkanlığa bir soru sormak isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Şimdi, siz iki 
önergeyi birleştirerek oylamaya sundunuz. Diyelim ki, 
Genel Kurul bu önergeler doğrultusunda karar ver
di, teklif Anayasa Komisyonuna gitti; Anayasa Ko
misyonu hangi yönde hareket edecektir? Başkanlık 
lütfen cevap versin. 

BAŞKAN — Her İki önergeyi nazarı iti'bare ala
cak, karar verecek. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Olur mu? 
BAŞKAN — önergeler müşterek olarak gidecek 

komisyona. 
1SÂ VARDAL (Zonguldak) — Ne yapacak? 

Anayasaya aykırılığı mı inceleyecek, yoksa kanun tek
lifini partiler arası kurulacak bir komisyona mı ha
vale edecek? 
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BAŞKAN — Efendim, burada esas komisyon Ana
yasa Komisyonudur. 

tSA VARDAL (Zonguldak) — Tamam Sayın Baş
kan, 

BAŞKAN — Komisyona iade ettiğiniz zaman o 
kastedilmiş olur, o mana çıkar. Onu da izah ettim Sa
yın Isa Vardal. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
ikinci önergede diyor ki... 

BAŞKAN — Evet, 85 inci maddeden bahsetti 
arkadaşlarım galiba. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN.— 85 inci madde, belli bir madde ile 
ilgili olarak komisyona iadelerde bahis konusudur. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sayın Baş
kan, 85 inci maddeyi okuyalım. 

BAŞKAN — Şimdi, kanun teklifinin tümü üze
rinde konuşuyoruz. Sayın Kasaroğlu sizin zahmet 
etmenize lüzum yok, bir dakika efendim ben okuya
yım; «Bir kanun tasarısı veya teklifinin Genel Ku
ruldaki görüşülmesi sırasında tasarı ve teklifin belli 
bir maddesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 
reddini isteyen önergeler, diğer önergelerden önce oy
lanır.» 85 inci madde, bir maddesiyle ilgilidir; tümüy
le ilgili değildir. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Müsaade 
buyurun Sayın Başkanım, önergemizde teklifin hangi 
maddelerinin Anayasaya aykırı olduğunu belirttik, 
onun için de gerekçe köydük, yoksa koymazdık. Han
gi maddeler Anayasaya aykırıdır? 

BAŞKAN — Teklifin tümü reddedilirse mesele 
yok; teklifin tümü reddedilmez maddelerine geçilir 
se, o zaman maddeler üzerinde de gene aynı teklifi
nizi yapabilirsiniz. Şimdi teklifin tümü üzerinde gö
rüşmeler cereyan ediyor. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Değil Sayın 
Başkanım, izin verin izah edeyim. Anayasaya aykırı 
maddelerini birlikte görüşmek zorundasınız. 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu yerinize buyurun. 
DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Yanlış tu

tum içindesiniz Sayın Başkanım, arz ederim. 
BAŞKAN — Ben yanlış tutum içinde değilim, lüt

fen yerinize... 
DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — içtüzüğü 

çiğniyorsunuz Sayın Başkanım, buna hakkınız yok. 
BAŞKAN — Size göre öyle... Buyurun yerinize... 

Lütfen yerinize... (MDP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar) Gürültü etmeyin beyefendiler... Gürültü et

meyin, içtüzüğü uygularım... (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Başkanlığa, karşı hareket 
etmeyin, 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Haydi uygulama bakayım, burayı terk ederiz. 

MEHMET KOCABAŞ (içel) — Uygula baka
yım. Sen diktatör müsün? (MDP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika... Lütfen, 
lütfen... içtüzüğü uygulamak benim vazifem, içtüzü
ğü uygulamak diktatörlük değil, senin yaptığın hare
ket saygısızlıktır. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Başkanlığa saygılı olunuz, dışarıya ata
rım. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET KOCABAŞ (içel) — Asıl senin yaptı
ğın saygısızlık, dışarıda görüşürüz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, as
lında Meclis geleneğimize ters düşen bir tartışmaya 
vesile olduğunuz için üzgünüm. O da şudur Sayın Baş
kanım : Milletvekili arkadaşlarımız bir usul tartışma
sı açmak istiyorlar. Usul tartışması istendiğinde içtü
züğün 64 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına göre üye
lere söz vermeniz lazım; yüce Genel Kurulun hangi 
yönden usul tartışması açılması istendiğini öğrenme
leri açısından üyelere söz vermeniz lazım. Siz, bura
da resen sayın milletvekilleriyle usul tartışmasına kal
kıştınız. Sayın Başkan, oysa yapılacak iş: Böyle bir 
iddia üeri süren milletvekillerine, sizin daha evvel 
yaptığınız uygulamada olduğu gibi, lehte ve aleyhte 
söz vererek, şu usulü açıklamalarına fırsat vermenizdi. 

izin verin, bir usul meselesi olduğuna resen siz 
karar vermeyin. Zaten içtüzüğün 64 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası, ona karar verme yetkisini Genel Ku
rula tanımış, yani usulî bir oylama gerekiyorsa, bunu 
yüce Meclis yapacaktır; oylama gerekmiyorsa siz ni
haî olarak takdirinizi kullanacaksınız, ama usul ile 
ilgili iddialarını lütfen burada dile getirsinler, dinle
yelim, siz eğer oylamayı gerekli görürseniz, oylarsı
nız; yoksa nihaî görüşünüzü belirtirsiniz. Lütfen o 
yolu dener misiniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Sayın Tutum, aynı hususları birlik
te tezekkür ettik ve de tek tek arkadaşlarımı dinle
dim. Burada kürsüde söyleyeceklerini, arkadaşlarım 
zaten yerlerinden beyan ettiler ve ben de görüşümü 
ve içtüzük hükümlerini açıkladım. O itibarla ben usu
lî hata yapıldığı kanaatinde değilim, usulî müzakere 
açmaya da lüzum görmüyorum. 
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ISA VARDAL (Zonguldak) — Siz buna karar 
veremezsiniz, Genel Kurul karar verir. 

BAŞKAN — önergeleri oylarınıza sunacağım 
efendim... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Aynı konuda söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Görüşmeler kâfi efendim; devamlı 
olarak söz isteyene söz vermekle bu işi yürütemeyiz 
Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Etmiyorum, söz vermiyorum efen
dim. 

Önergeleri oylarınıza sunuyorum: önergeleri ka
bul edenler... 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 
Okutmadınız ki, ikinci bir defa okutmanız lazımdı 
önergeleri. 

BAŞKAN — önergeler okundu, ben kendim tek
rar okudum; orada okundu, bir de ben okudum. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Siz 
okumadınız. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, bir kere daha oku
tayım etendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bana söz veriniz Sa
yın Başkan... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Oylatmanız usule 

aykırıdır efendim. Sayın Başkan, rahatsız olanlara ce
vap vermek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum oturunuz efendim, 
münakaşa yolunu açmayalım, lütfen çok rica ederim 
müdahale etmeyiniz efendim. 

Buyurun okuyun efendim. 
Trabzon Milletvekili Osman Bahadır ve arkadaş

larının önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
413 sıra sayılı Kanun Teklifinin esasiı bir suret

te partiler arası bir kurulda incelenmesi için, komis
yona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
istanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve arka

daşlarının önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı Kanun Teklifi

nin Anayasaya aykırı hükümleri taşıması nedeniyle, 
Anayasa Komisyonuna geri verilmesini ara ve teklif 
ederiz. 
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BAŞKAN — Şimdi, önergeleri birlikte oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önergeler kabul edilmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kanun teklifinin maddeleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 1 inci madde ile 2820 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun 7 nci maddesi değiştiril
mektedir; ancak, bundan önce, aynı kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesini öngören ve .1 inci madde
den evvel yeni bir 1 inci madde eklenmesine dair 
olan önerge vardır; o önergeyi okutuyorumı 

Yüksek Başkanlığa 
413 sıra sayılı rapora, aşağıdaki maddenin ek

lenmesini arz ederiz. 

M. Turan Bayezit Isa Vardal 
Kahramanmaraş; Zonguldak 

Ahmet Sırrı Özbek Edip özgenç 
Adıyaman tçel 

Coşkun Bayram Hüseyin Avni Sağesen 
Adana Ordu 

Madde 1. — 2820 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«'Kapsam 
Madde 2. — Bu Kanun, siyasî partilerin kurul

maları, örgütlenmeleri, çalışmaları, görev, yetki ve 
sorumlulukları, gelir ve giderleri, denetlenmeleri, bir
leşmeleri, kapanma ve kapatılmalarıyla ilgili hüküm
leri kapsar.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak ediyor 
mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. ÇÖŞKUNOĞLU (Ankara) — Etmiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Etmiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, açıklama yapmak isti

yor musunuz? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bizlerin bildiğimiz, 
sezinlediğimiz art niyetler apaçık, ayan beyan tuta
naklara geçecek. Şu maddeye iştirak etmemenin mantı
ğını anlamak mümkün değil. Eğer siz, şu kürsüden id-
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dia ettiğiniz gibi, demokrasiden yanaysanız, şu mad
deye katılmamazlık yapamazsınız. 

Biz bu değişiklikle ne getiriyoruz? Şimdi, teklifi
mizle ne getirdiğimizi sorsam, belki ona da cevap 
veremezler. Bekliyorum. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Birleşmelerini istiyor
sunuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sizden bek
lemedim. 

(Biz, bu değişikle, ileride siyasî partilerin birleş
mesi müessesesini öngören bir önergemiz de olduğu 
için, kapsam maddesinin içine; siyasî partilerin bir
leşmelerini getiriyoruz. Siyasî partilerin birleşmeleri 
ise - dün arz ettiği gibi - güncel bir konudur. Sayın 
ANAP milletvekili arkadaşlarını, şunu da bilesiniz ki; 
bu teklifle bizim uzaktan ve yakından bir menfaatimiz 
yoktur, buna bir ihtiyacımız yoktur. Biz, bu teklifi
mizle, Türk demokrasisin/de bugün ve ileride yaşa
nılacak olan birleşme kurumunu yasallaştırmak istiyo
ruz ve birleşme kurumu, Anayasanın yasaklamadığı, 
siyasal partiler yasasının da cevaz verdiği bir ku
rum olduğu için, birleşmelerde sıkıntıların aşılması
nı istiyoruz. Amacımız budur. Bu nedenle, eğer sizler 
de sağda, bizim gönülden istediğimiz birleşmenin 
gerçekleşmesinin yanındaysanız, bu teklifi hükümeti
nizin ve komisyonun kalbul etmemesine rağmen, ka
bul etmeniz gerekir. 

Teşekkür ddiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Siz kanuna rağmen 
birleşiyorsunuz zaten. 

M. T.URAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Kanun içinde birleştik, buraya girmedi. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Önergeyi kabul edenler... Kalbul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Şimdi, kanun teklifinin 1 inci maddesini okutu
yorum : 
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22 . 4 . 1983 Tarfh ve 2820 Sayılı Siyasî ParÜer 
Kanunu, 26 . 4 . 1961 Tarih ve 298 Sayın Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanun rle 1 0 . 6 . 1983 Tarih ve 2839 Sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Ek

lenmedi Hakkında Kanun Teklifi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
22 . 4 . 1983 Tarih ve 2820 sayılı Siyasî Parti

ler Kanunu ile İlgili Değişiklikler 
MADDE 1. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Si

yasî Partiler Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Siyasî partilerin teşkilatı 
Madde 7. — Siyasî partilerin teşkilatı merkez or

ganları ile il ve ilçe teşkilatından ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi parti grubu ve il genel meclisi ve be
lediye meclisi gruplarından ibarettir. 

11 genel meclisi ve belediye meclislerinde kurula
cak gruplar ve bunların kurulları parti tüzüğünde 
belirlenir. Partili belediye başkanı parti grubunun ta
biî üyesidir. Ancak grubun kararları ile bağlı değil
dir. 

Siyasî partiler, yukarıdaki fıkralarda belirtilenler 
dışında herhangi bir yerde ve herhangi bir ad altın
da teşkilat kuramazlar.» 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Milliyetçi 
Demokrasi Partisi Grubu adına söz istenmiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ben 
de söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Rıfat Bayazıt ve Sayın Turan Bayezit'e sı

rayla söz vereceğim. 
Sayın Rıfat Bayazıt, buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

'Başkan, çok muhterem milletvekilleri; 1 inci madde
deki, Siyasî Partiler Kanununun 7 nci maddesine iliş
kin değişiklik, esasen Danışma Meclisinden geçen ta
sarıda da vardı; fakat Anayasadaki düzenleme ve 
aynı zamanda siyasî partilerin ve kanunun bütünlüğü 
bakımından, Millî Güvenlik Konseyince, belediye ve 
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il genel meclislerindeki gruplar metinden çıkarıl
mıştır. Hangi mülahaza ile çıkarıldığını da arz ede
ceğim. 

Esasen, siyasî partilerin grupları, Anayasanın 95 
inci maddesine göre; ancak Türkiye Büyük Millet 
Meclisli içerisindeki siyasî partilere münhasırdır. Grup 
kurmak, siyasî partilerin Meclis içerisindeki faaliyet-
lerindedir; 95 inci madde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi dışında grup kurmayı öngörmemiştir. 

Metinden çıkarılmasının gerekçesi de şöyledir: «11 
genel meclisleri, belediye meclisleri grupları» cümlesi, 
Millî Güvenlik Konseyince, particiliğin, kısır poJitik 
çekişmelerin, il genel meclisleriyle, belediye meclisle
rine kadar girmemesi içlin metinden çıkarılmıştır. 
Türkiye'nin, her zamandan da'ha fazla istikrar ve 
millî bütünlüğe muhtaç olduğu bir dönemde, politi
kanın küçük ünitelerde yapılmasının, faydadan çok 
zarar doğuracağı sonucuna varılmış; siyasî partileri
mizde, ilçe teşkilatının altında ayrı bir teşkilatın da 
kurulmaması Anayasanın 68 inci maddesinin 6 ncı 
bendinde öngörülmüş olduğu için, belediye ve aynı 
zamanda il genel meclislerindeki grup kurma ilkesi 
metinden çıkarılmıştır. Anayasanın 68 inci maddesi
nin 6 numaralı bendinde de; partiler ülkelerinden gay
rı yerlerde yan kuruluşlar kuramaz, der. Bu da bir 
yan kuruluştur. 

Yalnız ben, partilerin mahallelerde, köylerde 
{Temsilcilik değil, hükmiyeti şahsiye olmayacak) 
temsilci bulundurmasını Anayasaya ters değil, uygun 
buluyorum. Bu konuda eski metnin kabulünü, bu 
kısımdan da «11 genel meclisi, belediye meclislerin
deki grup kurma» ibaresinin çıkarılmasını arz eder, 
hepinize saygılar sunarım. (MDP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sa

yın Turan Bayezit, buyurun efendini. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletve-

'killeri; Anavatan Partisi Grubunun sözcüsü sayın ar
kadaşımın kanun teklifinin geneli üzerinde yaptıkları 
konuşmayı dinlerken, Anavatan Partisi bu teklifi geri 
çekiyor diye düşündüm. Arkadaşımız sözlerine şöyle 
başladı: «Siyasî partiler demokraKik hayatın vazge
çilmez unsurlarıdır» şeklindeki hükmü tekrarladı
lar, Anayasayı ve bu kanunu kastederek «Kanun 
teklifi, siyasî partileri cemiyetlerden daha çok dev
let denetiminin altına almıştır» ve yine kanun teklifi-
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nin maddelerini kastederek, «Maddelerin yarısı ya
saklama, yarısı ceza hükümleridir, siyasî partilere 
daha fazla serbesti vermek ve getirmek gerekir» şek-

- ünde devam ettiler. Ancak baktık ki - beni bağışlasın
lar - dağ fare doğurdu, sadece nüfus kâğıdı suretleri
nin kaldırılması ve ANAP'ın, dün açıkladığım, örtü
lü amacına hizmet edecek maddelerin getirilmesi or
taya çıktı. 

Sayın komisyon başkanımız da sözlerine baş
larken; «Biz, SHP milletvekillerinin tekliflerini bu tek
liflerle birleştirdik ve müzakere ettik» dedi ve üs
tüne bastıra bastıra «2 maddesjrü aldık» dedi. Arka
daşlar, hangi 2 maddesi alınmıştır?.. Biri, bu madde
deki fiilen mevcut olan - isterseniz siz inkâr edin, 
Anadolu'da fiilen bunu uyguluyorlardı - «...Meclis ve 
il genel meclisi grupları»., maddesi alınmış; bir de 
hangi madde alınmış?.. Efendim, «Bu kanundaki 
değişiklikler, hükümler genel kongre toplanana ka: 

dar merkez karar yönetim kurulu kararıyla alınır.» 
Siz bunu nazarı itibara aldığınız takdirde «Biz, SHP' 
nin teklifini kabul ettik» diye kendinizi kandırabilir
siniz, bizi kandıramazsınız. 

Yine, sayın sözcü; tabiî şu aşamada artık sözcü
nün beyanlarının bizim için Anayasa bakımından-
özür diliyorum - bir değeri yok; ama sayın komis
yon başkanı, «Bu madde Anyasaya aykırı değildir» 
dedi. Sayın komisyon başkanına soruyorum: «Siyasî 
partiler, yukarıdaki fıkralarda belirtilenler dışında 
herhangi bir yerde ve herhangi bir ad altında teşki
lat kuramazlar.» diyen son fıkra Anayasaya uygun 
mu, aykırı mı? Sayın Başkan, Anayasaya aykırı mı? 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Hangi maddenin son 
fıkrası? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bu görüş
tüğümüz 1 inci maddenin son fıkrası. «Siyasî parti
lerin teşkilatı...» şeklindeki 7 noi madde, yani sizin 
1 inci madde diye getirdiğiniz maddenin son fıkrası: 
«Siyasî partiler, yukarıdaki fıkralarda belirtilenler dı
şında herhangi bir yerde ve herhangi bir ad altında 
teşkilat kuramazlar.» 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Anayasaya aykın de
ğil; eski kanunda da var. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — «Anaya
saya aykırı değil; eski kanunda da var» diyorsunuz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Evet. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Teşekkür 

ederim; ben de bunu söyletmek istemiştim. 
Arkadaşlar, eski kanun Konsey zamanında çıkan, 

Anayasaya aykırılığı iddia edilemeyecek bir kanun. 
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Anayasaya bal gibi aykırı. Niçin Anayasaya bal gibi 
aykırı? Anayasa, siyasî partilerin teşkilatıyla ilgili 
hiçbir hüküm taşımıyor. Anayasayı okuyunuz. Sayın 
komisyon başkanına, maddeleri okumamışsın der-* 
ken bunu kaydediyoruz; saygısızlık yapmak istemi
yoruz. Anayasanın 68 ve 69 uncu maddelerinde siyasî 
partilerin teşkilatıyla ilgili hiçbir hüküm bulamaz
sınız. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) - - Niye? 
Altıncı fıkrası var. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ne bulur
sunuz? Bir tek kısıtlama bulursunuz, o da şudur: 
«Siyasî partiler, yurt dışında teşkilatlanıp faaliyette 
bulunamaz, kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri şe
kilde...» dikkat buyurun, «Yan kuruluşlar» değil, 
«... Ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar kuramazlar» di
yor. Ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar nelerdir; mesela 
kadın kolu kuramazsın, esnaf kolu kuramazsın, işçi 
kolu kuramazsın, bunlar ayrıcalık yaratır. Ama, yan 
kuruluş kurabilirsin, ayrıcalık yaratmayan yan kuru
luş kurabilirsiniz. Anayasamız bugün, siyasî parti
lerin ocak ve bucak teşkilatı kurmasını önlememiş
tir. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — «Kurulur» de dememiştir, Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — İşte, bu 
husus sizin gözünüzden kaçtı; ama kabul edeceksiniz. 
çünkü, kalbul etmek sizin uyguladığınız bir sistem; 
- başka bir kelime kullanmak istemedim, tatlı bir ke
lime bulayım diye düşündüm - ama lütfen dikkat bu
yurunuz, Anayasaya aykırı bir hükmü kabul ediyor
sunuz arkadaşlar. 

HÜSEYİN AVN1 SAÖESEN (Ordu) — Talimat 
öyle. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Şuradaki 
son fıkrayı bu şekilde izah etmek istiyorum. 

İkinci konu : Yine dendi ki, «Efendim, Anayasa
mız iki parti sistemine açıktır» insaf buyurun, şu 
Anayasaya bu kadar bühtanda bulunmayın sayın 
arkadaşlarım; Anayasa nerede iki partili sisteme açık, 
67 nci madde meydanda, 67 nci madde seçim sis
temini dahi getirmemiş; nispî temsil dememiş, ek
seriyet dememiş, sizin bulduğunuz gibi matematiksel 
formüllere dayanan üç bilinmeyenli karmaşık sistem 
dememiş. 

Anayasanın 67 nci maddesinin ikinci fıkrası gayet 
açık: «Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, 
tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esas-
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larına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapı
lır.» 

Bunların dışında, başka bir kısıtlama yok. Siz, çı
kıp «Anayasa iki partili sistemi önermektedir» dedi
ğiniz an, Anayasaya bühtanda bulunursunuz; yap
mayın bunu sayın Anavatan Partili milletvekili ar
kadaşlarım, yazık olur bu Anayasaya. 

Siz tutuyorsunuz, Anayasada yer alan yargı de
netim ve gözetimini, yurt dışındaki işçilerin oy kul
lanması sistemiyle sıfıra müncer ediyorsunuz. Sa
yın Komisyon Başkanının dediğine bakmayın, sı
fıra müncer kılınmıştır; gece, saat 3'te o sabahçı 
kahvesinde - dün sabahçı kahvesi benzetmesi yapmış
tım - hâkim yoktur; memur nöbet değiştirdi mi, san
dık açılacaktır; işte burada yargı denetimi yoktur. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sandık hâkim huzurunda açılmaz Sayın Ba
yezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bu itibarla, 
bunları göz ardı ediyorsunuz; ama tutuyorsunuz, Ana
yasaya açık açık aykırı hükmü, «Anayasaya uygun
dur» diye burada bize kabul ettirmeye kalkıyorsu
nuz, 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Bu hususu madde ge
lince görüşürüz Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bu ne
denle, SHP olarak, bu maddedeki gruplara karşı ol
madığımızı, grupların kurulması gerektiğini; ancak 
demin Anayasaya aykırılık iddiasıyla oylanan öner
geyi reddetmiş olduğunuz içlin, bu maddenin son fık
rasını kalbul ettiğiniz takdirde, Anayasaya aykırı 
olarak kabul edeceğinizi arz etmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Eyüp Aşık, 

buyurun efendim. 
Sayın Aşık, konuşma süreniz 10 dakika efendim. 
ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trab

zon) — Sayın Başkan, muhterem üyeler; biraz önce 
kanun teklifinin tümü üzerindeki konuşmamda da 
arz ettiğim gibi, biz, maddeler üzerinde her türlü 
tenkidi cevaplandırmaya hazırız; bunları burada tar
tışacağız ve hep birlikte doğruyu bulacağız. 

Peşinen şunu da söyleyim : 1 inci maddenin tek
lifi, Sayın Aydın Güven Gürkan ve arkadaşların
dan, yani SHP'den gelmiştir, bizden değil; ancak, 
SHP'den gelen teklifin bir kısmı kabul edilmemiştir. 
Getirilen şekil şu : Belediye meclisinde .ve il genel mec
lislerinde parti grupları oluşsun. Buna ilaveten SHP, 
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«Yan kuruluşlar ve ocak, bucak teşkilatlarına kadar 
varan ilave kuruluşlar kurulsun» dedi. 

Biz, sadece il genel meclisi ve belediye meclis 
gruplarını kaJbul ettik, ondan sonrasını kabul etme
dik. Şimdi MDP adına Sayın Bayazıt, «Belediye 
meclisi ve il genel meclisi grupları Anayasaya aykırı
dır» dedi. Anayasanın 68 inci maddesinde öyle bir hü
küm yoktur. Esasen şu anda fiilen bu gruplar var
dır; ancak kanunda zikredilmemiştir. Bendeniz, par
ti teşkilatı başkan yardımcısı olarak iki senedir çalışı
yorum, tatbikattan gelen zorluklar vardır, bu sebep
le bunu uygun görmüşüz; çünkü, parti disiplini ve 
birtakım fikirlerin oluşması o zaman mümkün ol
muyor; bütün belediye meclisi üyeleri, II genel 
meclisi üyeleri kendi başına hareket ediyor, partili 
üye olmalarına rağmen, partisizmüş gibi hareket edi
yorlar. Bu durum tatbikatta zorluklar çıkarttığı için 
bunu uygun gördük. 

Yalnız, Sayın Turan Bayezit'in buradaki ifadesi
ni çok acayip karşıladım. Sayın Bayezit, «Siyasî par
tiler, yukarıdaki fıkralarda belirtilenler dışında her
hangi bir yerde ve herhangi bir ad altında teşkilat 
kuramazlar» şeklindeki 1 inci maddenin son fıkrası
na değindiler. Bu yeni metin değil, eski metinde var
dır. 

Sayın Bayezit, Anayasanın 68 inci maddesinin 
altıncı fıkrasına da değindi Anayasanın 68 inci mad
desinin altıncı fıkrası «Siyasî partiler, yurt dışında 

' teşkilatlanıp faaliyette bulunamaz, kadın kolu, genç
lik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan ku
ruluşlar meydana getiremez, vakıf kuramazlar.» 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
«Ayrıcalık yaratan» diyor, ağırlık orada. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Şimdi, Anayasanın 
68 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre, siiyasî par
tiler - ilçe teşkilatı haricinde - kadın kolu gibi, genç
lik kolu gibi bir teşkilat kuramaz. 

öyle zannediyorum ki, «ocak, bucak teşkilatları 
kuralım, ilçe teşkilatına yan kuruluşlar kuralım» 
şeklinde önergeler gelecektir; fakat, Anayasanın bu 
maddesi var olduğu müddetçe bunların kurulması 
mümkün değil. Bu hüküm eski kanun metninde de 
var. Ancak, il genel meclisi ve belediye meclis üye
leri bu Anayasaya sığdığı için kabul ettik. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ana
yasada ilçe teşkilatı var mı? Yok. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

i EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayıyorum. 
I »BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım efen-
I dim. 

Devam edin efendim. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu itibarla tarafımız
dan teklif edilmemesine rağmen, Sayın Ay'dın Gü-

I ven Gürkan ve arkadaşları tarafından teklif edilip, 
tecrübelerimize ve kanun hükümlerine göre uygun 
bulduğumuz bu teklifi kabul ediyoruz, kabulü yö-

I nünde oy kullanmasını arzu ediyoruz. 

iSaygılarımızla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, 

I maidde üzerinde şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelikbaş; süreniz 5 

dakikadır. 

FETHİ ÇELfKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; Türkiye çok partili hayata gir-

I dikten sonra, köylerden başlayarak, ancak son derece 
I dar hudutlar içerisinde hareket serbestisi tanıyan bir 
I usulü memlekete getirdi. Bu da Partilere kaza ve na

hiyelerde ocak ve bucak teşkilatı, köy ve mahallelerde 
I ise mahallî teşkilat kurmak şeklindeydi. 

I Bunların zararını memleket gördü. Köylerde 
I kahvehaneler ayrıldı, köylerde camiler ayrıldı ve 
I köyleride mezarlıklar ayrıldı. Bunların zararını gören 
I devletin sorumlu mevkiinde bulunan kişiler, bu zarar-
I lı gidişi durdurmak ve bilhassa ufak üniteler içerisin-
I de vatandaşların kaynaşmalarını temine medar ola-
I cak bir kanunla, 1960 yılından sonra ocak ve bucak 
I teşkilatının kurulmasını yasakladılar. 

I Bu itibarla, bu konunun tekrar ihya edilmesi, 
I Türkiye'ye fevkalade büyük zararlar ihraz edecektir. 
I Bilhassa memleket menfaatleri bakımından yararlı 
I gördüğümden, bu konu üzerinde durulmaması için 
I tarihî bir gerçeği arkadaşlara hatırlatmak istedim. 
I Teşekkür ederim. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 

I Değerli arkadaşlarım, madde üzerinde verilmiş 
I önergeler vardır. Bu önergeleri, önce, geliş sıralarına 
I göre, sonra da aykırılık sıralarına göre okutup, oy-
I larınıza sunacağım : 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I 413 sıra sayılı Kanun teklifinin, 2820 sayılı 
I 22.4.1983 tarihli Kanunun, «Siyasî partilerin teşki-
I latı» başlıklı 7 nci maddesinin değiştirilmesine iliş-
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kin, 1 inci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve ı 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Rıfat Bayazıt Vecihi Akın 

Kahramanmaraş Konya 
Doğan Kasaroğlu Ali Bozer 

İstanbul Ankara 
Turgut Kunter Ayhan Sakallıoğlu 

Rize Sakarya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 413 sıra sayılı 22.4.1983 
tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 7 nci 1 
maddesinde değişiklik yapan 1 inci maddede belirti
len yasa teklifinin aşağıda belirtilen şekilde değişti- I 
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Edip Özgenç Coşkun Bayram 
İçel Adana 

Salim Erel Musa Ateş 
Konya Tunceli 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Madde 1. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siya
sî Partiler Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Siyasî partilerin teşkilatı 
Madde 7. — Siyasî partilerin teşkilatı merkez or

ganlarıyla il ve ilçe teşkilatından ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi parti grubu ve il genel meclisi ve be
lediye meclisi gruplarından ibarettir. 

11 genel meclisi ve belediye meclislerinde kurulan 
gruplar ve bunların kuruluşu parti tüzüğünde belirle
nir. Partili belediye başkanı, parti grubunun tabiî 
üyesidir. Ancak, grubun kararlarıyla bağlı değildir. 

Köy ve mahalle muhtarlık bölgelerinde partiye 
kayıtlı bulunan parti üyeleri, parti tüzüğü Öngörmüş- I 
se, muhtarlık bölgesindeki parti işlerinin yürütülme
si için, parti temsilcisi veya temsilci kurulu seçer». 

Sayın Başkanlığa 
Değişiklik teklifi görüşülmekte olan 2820 sayılı 

Siyasî Partiler Kanununun 7 nci maddesi birinci fık
rasının, gerekçede izah olunan sebeplerle, belirtilen 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ayhan Sakallıoğlu .Haydar Koyuncu 
Sakarya Konya 

Turgut Kunter Eşref Akıncı 
Rize Ankara 

Raf et İbrahimoğlu 
Bitlis 

Madde 7, fıkra 1. 
Değişiklik gerekçesi 
Siyasî partiler teşkilatını belirleyen 7 nci madde 

merkez organları, il ve ilçe teşkilatıyla, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi grubu dışında herhangi bir organ 
kabul etmemekte, bunların haricinde herhangi • bir 
yerde herhangi bir ad altında teşkilat kurulamayaca
ğını öngörmektedir. Bunun dışında, 13 üncü madde
nin son fıkrasıyla danışma ve araştırma amaçlı ihti
yarî kurullara, 20 nci maddenin beşinci fıkrasıyla da, 
delege seçimi işlemlerini yürütmek üzere köy veya 
mahallelerdeki üyelerden birinin görevlendirilmesine 
izin verilmiştir. 

Siyasî Partiler Kanunu bu yasak ile Anayasaya 
dahi ters düşen bir zaafiyet sergileyerek, şehir nüfu
suna tanıdığı, (teşkilatlanmak suretiyle siyaset yap
mak hakkını) köy nüfusundan esirgemektedir. 

Bu yasağı millî iradenin tam ve kâmil manada 
gerçekleşmesi hedefiyle bağdaştırmak mümkün ola
maz. Ülke nüfusunun şehirlerde oturan yarısına teş
kilatlanmak suretiyle politika yapma imkânı tanıyıp, 
bu nüfusun köylerde oturan diğer yarısını belirtilen 
haktan mahrum ederseniz, hem millî irade iddianız 
inandırıcı olmaz, hem de sağlıklı bir şekilde o iradeyi 

j gerçekleştirmek yolunu bulamazsınız. 

Nitekim delege seçimi işlemlerini yürütmek üze-
I re köy veya mahallelerde siyasî partilerce görevlen

dirme yapılmamış, yapılabilen yerlerde toplantı ve 
seçim yoluna gidilememiş, ilçe yönetimi masa başın
da neyi takdir etmişse onunla yetinilmiştir. 

Münhasır bir siyasî partiler kanunu çıkarıp, siya
sî hayata düzen ve istikamet vermek iddiasını taşı
makta iken, belirtilen çelişkilerle kendi kendimizi al
datmak durumundan kurtulmak için, köy nüfusunun, 
millî irade bahsinde yerini kabul ve teşkilatlanmak 
hakkını teslim etmek mecburiyetindeyiz. Köy nüfu
sunu; şehirlerin iradesine tabi ve şehirlinin şevki ida
resine terk edilmiş bir sürü gibi görmekte devam 
edemeyiz. 

Bu gerekçe ister istemez bizi, siyasî partilerin köy 
veya mahallelerde teşkilat kurma noktasına getirmek
te, hiç değilse yalnız delege seçimleri için değil, par
tinin köy veya mahalle çapındaki bilumum hizmet
lerinin görülmesi için, bir tek görevliden ibaret de 
olsa, köy veya mahalle temsilcisi ihdasını, haklı gös
termektedir. 

Arz edilen düşünce ile 7 nci maddenin birinci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi teklif edilmiş
tir. 
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Madde 7. — (Birinci fıkra) Siyasî partilerin teş,-
kilatı, merkez organlan, il ve ilçe yönetim ve disip
lin kurulları, köy veya mahalle temsilcisi ile Türki
ye Büyük Millet Meclisindeki parti grubundan iba
rettir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı, 2820 sayılı Si

yasî Partiler Kanununda değişiklik öngören kanunun 
1 inci maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin öneri
mizi tensiplerinize arz ederiz! 

Siyasî partiler köy ve mahalle muhtarlık bölge
lerinde partiye kayıtlı bulunan partili üyelerinden 
parti işlerini yürütmek amacı ile 1 ile 5 kişilik tem
silci bulundurabilirler. 

Şükrü Babacan Nuri Korkmaz 
Kırklareli Adana 

Orhan Otağ Fikret Ertan 
Kocaeli izmir 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Gerekçe : Ülkemiz geleceğini etkileyen siyasî par
tilerin, yaygın yönetim ve denetleme yeterliliğinde 
olabilmeleri gereklidir. Oysa şimdiki uygulama bü
yük il ve ilçelerimizde dahi 9-15 kişilik il ve ilçe 
yönetim kurulları ile partiler örgütlenmiş ve bu dar 
kadrolarla siyaset yapılmaya çalışılmaktadır. 

Siyasî partiler ne derece tabana yayılabilirse de
mokrasi de o derece gerçeklik kazanır. 

O nedenle 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
7 nci maddesine yukarıda belirttiğimiz 3 üncü fıkra
nın eklenmesini arz ederiz. 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık durum
larına göre okutacağım : 

«1 inci maddenin metinden çıkarılmasını arz ede
riz». 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Rıfat Bayazıt ve 

arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak ediyor 

mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen-
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon ve hü

kümet katılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunacağım : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

2 nci önergeyi okutuyorum : 
içel Milletvekili Edip özgenç ve arkadaşlarının 

önergesi : 
7 nci maddesinde değişiklik yapan 1 inci madde

de belirtilen yasa teklifinin, aşağıda belirtilen şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 1. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siya
sî Partiler Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Siyasî partilerin, teşkilatı 
Madde 7. — Siyasî partilerin teşkilatı, merkez or

ganları ile il ve ilçe teşkilatından ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi parti grubu ve il genel meclisi ve be
lediye meclisi gruplarından ibarettir. 

İl genel meclisi ve belediye meclislerinde kurulan 
gruplar ve bunların kuruluşu, parti tüzüğünde belir
lenir. Partili belediye başkanı parti grubunun tabiî 
üyesidir. Ancak, grubun kararlan ile bağlı değildir. 

Köy ve mahalle muhtarlık bölgelerinde partiye 
kayıtlı bulunan parti üyeleri, parti tüzüğü öngörmüş
se, muhtarlık bölgesindeki parti işlerinin yürütülme
si için parti temsilcisi veya temsilci kurulu seçer». 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi açıklamak mı istiyorsunuz 

Sayın Kuşhan? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; gö
rüşmekte olduğumuz 413 sayılı Siyasî Partiler Yasa
sını değiştirecek olan yasa teklifi, öyle zannediyorum 
ve özellikle de herkesin bu şekilde düşünmesinin ge
rektiğine inanıyorum, Türkiye yarınki siyasî gelece
ğini ve Türk toplumunun siyasete katılımını ve Türk 
toplumunun siyasî yapı içerisinde alması gereken ye
ri tayin edecek bir yasa teklifidir. 

Dolayısıyla, konuya bu açıdan bakmak mecburi
yetinde olan parlamento, bu konudaki çalışmalarını 
yaparken olaylara biraz geniş perspektiften bakmak 
mecburiyetinde. Yani, konuyu değerlendirirken, ileri- • 
de, bugünden tahmini mümkün olmayacak oy hesap
larına girmemek gibi bir eğilimin olması gerekir si-
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yasî partilerde. Çünkü, yakın geçmiş tarihimizde gör
dük ki, bu şekilde ufak hesaplar üzerine varlığını bi
na etmek isteyen partilerin sonu pek güzel olmadı. 

Elbetteki partiler, kendi hareketlerindeki hatala
rının sonuçlarına kendileri katlanmak durumundadır. 
Ama, işin acı tarafı, toplumun vazgeçilmez, demok
rasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasî partiler de 
zaaf başlayınca, bu zaafı belirli bir noktada kanali-
ze etmek, durdurmak ve dolayısıyla toplumun deje
nerasyonunu önlemek mümkün değil. O yüzden de, 
demokraside sık sık inkıtalar, sık sık müdahaleler ve 
biraz sonra açıklayacağım gerekçeyle Sayın Çelikbaş' 
in biraz önceki katılmadığımız görüşü çerçevesin
de, insanlar arasında kamplaşmalara vesile olan so
nuçlar istihsal edilmiştir. 

«Hafızai beşer nisyan ile maluldür» ama tarihten 
de ders almadan bir yere gitmek mümkün değildir. 
Binaenaleyh, bugünkü siyasiler, dünkü siyasilerin iş
lemiş olduğu hataları elbetteki çok iyi bilmeli, onla
ra fırsat vermeden, ama yarınlarda Türk demokrasi
sinin, filizlenen Türk demokrasisinin yepyeni ve bo
zulmayacak şekilde devamını sağlayıcı müesseseleri 
de mecburen getirmek durumundadırlar. Çünkü, öy
le zannediyor ve inanıyorum ki sayın milletvekilleri, 
şu anda yapmakta olduğumuz çalışma, Türk parla
menter demokrasi sisteminin temellerini atan bir ça
lışmadır veya onun en büyük bölümlerinden, temel 
taşlarından bir tanesini oluşturan çalışmadır. O yüz
den de meseleye bakarken, siyasî görüş farklarını bi
rinci planda tutmak veya siyasî çıkar kaygılarını bi
rinci planda tutmak yerine, toplumun gelecekte ala
cağı biçim; parlamenter demokratik sistemin ve de
mokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasî parti
lerin yarınki toplum içindeki fonksiyonlarını çok gü
zel değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Yani olayla
ra, objektif bakmak, yani tarafsız olmak, yani çıkar 
hesapları peşinde olmamak gerekir. 

Sayın milletvekilleri, bir taraftan demokrasiyi sa
vunacağız ve demokrasiyi, insanların kendini yöne
ten kadroyu seçmeye en çok katılım sağlayan rejim
dir diye tarif edeceğiz, bilimsel olarak da bunun böy
le olduğunu tespit edeceğiz, öbür taraftan da, toplu
mun belirli bir kesimine seçme, seçilme veya bunla
ra katılma, daha doğrusu seçimleri tanzim edecek 
çalışmalara katılma imkânını vereceğiz, öbür taraf-
takileri, (biraz önce Sayın Çelikbaş'ın hiç de haklı 
bulmadığım gerekçeyle köylerde oturan büyük bir 
kesim Türk toplumunu) bu konunun dışında tutma
ya çalışacağız. 

Olaya şöyle bakmak mecburiyetindeyiz sayın mil
letvekilleri, elbetteki tarihte bazı hatalar işlenmiş ola
bilir, elbetteki toplum onlarda fayda veya zarar tes
pit etmiş olabilir; ama, dün bir başka teşkilatlanma 
nedeniyle eğer büyük bir hata yapılmış ve dolayısıy
la Türkiye'de bazı sonuçlar istihsal edilmiş ise, bu
günün siyasileri, «Aman oraya gittiğimiz takdirde 
netice böyle çıkıyor karşımıza» düşüncesiyle demok
rasiye böylesine büyük ket vurma hakkına sahip de
ğiliz. Demokrasi katılım rejimidir, dolayısıyla köy
lerde, parlamenter demokratik sistemin vazgeçilmez 
unsurları olan siyasî partilerin temsilcisinin bulun
mamasını düşünmek mümkün değildir. Eğer bunu 
düşünebiliyorsak, o zaman demokrasiye olan inancı
mızı oturup şöyle bir gözden geçirmek mecburiyetin
deyiz. Bir şeye ya inanıyoruz ya inanmıyoruz. 

Bizim burada önergemizle önermek istediğimiz 
ve özellikle de kabulünü istirham ettiğimiz husus şu
dur : Çünkü yarın tekrar o köylere dönülecektir, o 
köylerdeki vatandaşlarımız bize bunları teker teker 
soracaktır elbet. Biz bunu yaparken şu anda sayısı 
itibariyle bu yasayı istediği şekilde çıkarmaya gücü 
olan partiye daha çok soracaklardır. Yani bir nok
tada size de ışık tutuyor, dolayısıyla sizin de yarın
larda vereceğiniz cevapları şimdiden hazırlıyoruz. O 
sebeple köylerde temsilci bulunsun istiyoruz. Ocak, 
bucak teşkilatı kuruldu, köyler kamplara bölündü, 
kahve haneler ayrıldı; evet o günleri Tanrı bir daha 
bu topluma göstermesin, biz Türk toplumunun tem
silcileri olarak, parlamenter demokratik sistemin ta
biî sonucu olan parlamentonun üyeleri olarak elbet
teki bazı noktalarda meseleye ciddî bakmak ve so
nuçları ona göre istihsal etmek mecburiyetindeyiz. 
Dün orada kurulmuş olan ocak, bucak teşkilatı köy
leri kampa böldü diye, şimdi orada bir temsilci dahi 
bulundurmayı köye çok görmek; bilemiyorum nasıl 
bir demokrasi yaklaşımı olur? 

Dolayısıyla, siyasî kadrolaşmanın veya siyasî teş
kilatlanmanın köylere kadar inmesini sağlamak, ki 
Türkiyemizde bugün köy nüfusu şehir nüfusunun çok 
çok üstündedir, köylere kadar inmeyi sağlamak, de
mokrasiyi çok özümsemiş, çok benimsemiş olan ve 
bunu iddia eden kimselerin görevi olması iktiza eder. 

Meseleye lütfen bu açıdan bakıp önergemize müs
pet oy kullanmanızı istirham ediyorum. Çünkü, teş
kilatı temsil edecek kimseyi eğer köylerde bulundur-
mazsanız, parlamenter demokratik sistemin getirdiği 
faziletleri, demokrasinin faziletlerini köylere kadar 
götürdüğünüzü iddia etmek biraz zorlaşır. Köylüyü, 
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yalnız oyuna müracaat edilen, «Sen yalnız oy ver 
başka şeye karışma» mesabesine düşürmek gibi bir 
sonucu istihsal etmiş oluruz. O bakımdan, bunu on
lara reva görmemek gerekir. 

O yüzden, önergemize müspet oy vermenizi isti
yor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul 

edenler... Etmeyenler..: önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sakarya Milletvekili Ayhan Sakallıoğlu ve arka

daşlarının önergesi : 
7 nci maddesi birinci fıkrasının, gerekçede izah 

olunan sebeplerle belirtilen şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Madde 7 (Birinci fıkra). — Siyasî partilerin teş
kilatı, merkez organları, il ve ilçe yönetim ve disip
lin kurulları, köy veya mahalle temsilcisi ile Türki
ye Büyük Millet Meclisindeki parti grubundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — önerge
yi açıklamak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sakallıoğlu. 
Sayın Sakallıoğlu, konuşma süreniz 5 dakika. 
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın 

Başkan, deeğrli milletvekilleri; millî iradenin tam ve 
kâmil bir şekilde gerçekleşmesi için vatandaşa kadar 
inmek mecburiyetindeyiz. Siyasî partilerin yaşaması, 
ancak tabanlarının gelişmesi ile mümkündür. 

Bugün ocak, bucak teşkilatından şikâyet ediliyor, 
ancak, dün bu ocak, bucak teşkilatında yetişmiş, Mec
lise girmiş ve politikayı devam ettiren arkadaşlarımız 
vardır. Bunlar demokrasinin okuludur. Türkiye nüfu
sunun yarısından fazlası köyde yaşamaktadır. Köyde 
yaşayan vatandaşın siyasî teşkilatlanmasına mani ola
caksınız; şehirde yaşayan vatandaşın siyasî teşkilat
lanmasına da kucak açacaksınız... Bu, hem eşitlik il
kesine aykırı, hem de demokrasi fikrinin tabana yer
leşmesine aykırı bir düşüncedir. 

Değerli arkadaşlarım, biz ocak, bucak teşkilatının 
kavgasını gördük; ama acaba bu kavga teşkilattan mı, 
yoksa bu teşkilatta olan kişilerin suiistimallerinden 
mi kaynaklanıyor? Şayet biz kavga gürültü oluyor 
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diye bu teşkilatları ortadan kaldırırsak, bu, ileride bizi 
daha başka fikirlere götürür. Bir taraftan, fikirlerin 
çarpışmasından hakikatler doğar diyoruz, öbür taraf
ta ise fikirlerin müzakeresinden kaçacak yollar arı
yoruz. 

Bu teklifimizde şöyle diyoruz; eğer ocak, bucak 
teşkilatını köyde yaşayan vatandaşa çok görüyorsa
nız, hiç değilse köy ve mahalle temsilcisi tayin ede
lim. 

EYÜP ÂŞIK (Trabzon) — Mevcut kanunda var. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Devamla) — O, tem
silci değil. 

Köy ve mahale temsilcisi tayin edildiği takdirde, 
bunlar, hem siyasî partilerin o mahalledeki gözü ku
lağı olacaktır, hem de köyün ihtiyaçlarını siyasal açı
dan partilere getirecek olan kişiler olacaktır. Bu ba
kımdan hiç değilse, köy ve mahalle temsilcisinin kabul 
edilmesini arz ve teklif ediyoruz. 

Saygılarımla. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sakallıoğlu. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Değerli arkadaşlarım, bu seyyar oy âdetinden vaz

geçin lütfen. Oturun oylarınızı kullanın; bunlar seyyar 
oylar oluyor. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Kırklareli Milletvekili Şükrü Babacan ve arkadaş

larının önergesi: 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı 2820 sayılı Siyasî 

Partiler Kanununda değişiklik öngören kanunun 1 
inci maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin önerimizi 
tensiplerinize arz ederiz. 

Siyasî partiler köy ve mahalle muhtarlık bölgele
rinde partiye kayıtlı bulunan partili üyelerinden parti 
işlerini yürütmek amacı ile 1 ile 5 kişilik temsilci bu
lundurabilirler. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu efen
dim? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Önerge üzerinde 
açıklama yapmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Korkmaz. 
Sayın Korkmaz, süreniz 5 dakika efendim. 
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NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, sa- j 
yın milletvekilleri; gerek illerde, gerek ilçelerde yüksek 
nüfus oranları dikkate alındığında, siyasî partilerin şu 
andaki teşkilatlarının her türlü sızmayı önleyecek bir 
yapı içerisinde olmadıklarını görüyoruz. Üstelik, bun
ların sorunlarının sağlıklı olarak siyasal alana yansıtıl
ma imkânı da -geneli üzerinde yapmış olduğum ko
nuşmada açıkladığım gibi - kısıtlıdır. Toplumsal ör
gütlerin siyasal yasakları dikkate alınınca, bunun ma
hallelerde ve köylerde, yüksek nüfus oranına sahip 
olan ilçelerde ne denli önem taşıdığı çok açık olarak ı 
görülecektir. 

Biraz evvel konuşan, Sayın Fethi Çelikbaş, «Bunun 
acı sonuçları görüldüğü için ocak, bucak teşkilatı kal
dırılmıştır» dediler. Ocak, bucak teşkilatlan 1960'lı 
yıllarda kalktı. Sayın hocanın gerçekten tecrübeli ve 
bu konuda yeterli bilgiye sahip olduğuna inanıyor ve 
bu teşkilatlar kaldırıldıktan sonra, özellikle başka güç- j 
ler, illegal güçler tarafından mahallelerin ele geçiril
diğini söyleyeceğini sanıyordum; oysa tamamen aksini 
söylediler. Türkiye'de ocak, bucak teşkilatı olmadığı . 
halde, mahallelerde kamplar kurulmadı mı? Başka 
güçler buraları istila etmedi mi? Kayıtlı olmayan in
sanlar partilerin içerisine sızmadılar mı? 

Sayın Sakallıoğlu'nun da ifade ettikleri gibi, po
litikanın mektebi ocak, bucak teşkilatlarıdır ve üstelik 
bunlar, politikayı kesintisiz sürdürebilmenin en önem
li unsurlarındandır. Siz kökleri yoluyorsunuz. Köksüz 
ağaç nasıl yaşama şansına sahip değilse, nasıl, daral
tılmış bir demokrasi ile, Türkiye'de halkın özgür İra- j 
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desi tayin edilmiyorsa, getirdiğiniz bu ön seçim siste
miyle, halkın tanıyacağı adaylara imkân verebilme
niz için, o uçlarda teşkilatlarınızın, partinizin, sesinin 
duyurulması gerekir. Siz, oralarda bunları da kaldı
rıyorsunuz. 

Düşünebiliyor musunuz, Bakırköy gibi bir ilçede 
(500 bin nüfuslu bir yerde), 8 kişilik yönetim kurulu 
ne yapacak? Bu kişiler oradaki halkı nasıl tanıyacak? 
200 bin nüfuslu bir kazada, köylerde, mahallelerde so
runları en yüksek noktalara kadar nasıl götüreceksiniz, 
nasıl ulaştıracaksınız? 

Ne var bunda? Anayasanın 68 inci maddesi açık. 
Bu bir yan kuruluş değil ki. Partinin kayıtlı üyelerin
den, hiç olmazsa sayısı 5'e kadar ulaşan temsilciler 
kurulu mahalle ve köylerde bulundurulsun dedik. Bu
nun, Anayasa ile uzaktan yakından çelişen hiçbir ya
nı yok. Teşkilatı geniş tabana yaymak, demokrasiye 
halkın katılımını sağlamak bakımından bundan daha 
masum, bundan daha mantıklı bir yol olduğunu san
mıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, saat 19.30Ma toplanmak 

üzere birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.10 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 1930 

BAŞKAN : Başkanveküi Sabahattin Eryurt 
KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Cemal özbüen (Kırklareli) 

IBAIŞKIAN — 81 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

VI. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 Ta
rih ve 2820 Saydı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 
Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Ta
rih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının Ya
bancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kul
lanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 Sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
lerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa 
Önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gür kan 
ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Mil
letvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
m 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; An
talya Milletvekili Aydın Güven Gür kan ve 2 Arka
daşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ile Adalet ve Anayasa komisyonla
rı raporları (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 2/313) (S. 
Sayısı : 413) (Devam) 

BAŞKAN — Siyasî Partiler ve Seçim kanunla
rında değişiklik yapılması l e ilgili teklif üzerindeki 
görüşmelere, bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 

(Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

2 neti maddeyi okutmadan önce, 1 inci (madde
den sonra yemi 'bir 2 nci madde eMenmesine dair 
önerge vardır, o önergeyi okutuyorum : 

(Yüksek Başkanlığa 
413 sıra sayılı rapora 'aşağıdaki maddenin eklen

mesini arz ederiz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Coşkun Bayram 
Adana 

'Isa Vardal 
Zonguldak 

Edip Özgenç 
îçel 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ondu 

Madde 2. — 2820 sayılı Kanunun 9 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştiıriknıiştir. 

«Cumhuriyet Başsavcılığının partilerin kuruluşlu
nu denetlemesi 

Madde 9. — Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan 
partilerin tüzük ve programlarının ve kurucuların 
ihulkuksaıl durumlarının Anayasa ve yasa hükümleri
ne uygunluğunu ve 'belgelerin tamam olup olmadığı
nı, kuruluşlarını izleyen günlerden öncelikle ve ive
dilikle inceler. Saptadığı noksanlıkların giderilmesi
ni, yasal ek 'bilgi ve 'belgelerin gönderilmesini ya
zıyla ister. 

Yasal eksikler giderilmediği veya bu nitelikteki 
'belgeler yollanmadığı takdirde Cumhuriyet Başsav
cılığınca hu Yasanın 102 nci maddesine göre işlem 
yapılır. Partinin kapatılmasını 'haklı kılacak noksan
lıklar sürdürülüyorsa, o zaman Cumhuriyet Başsav
cısı Anayasa Mahkemesine 'başvurur. 

Konumun Anayasa Mahkemesine intikali halinde, 
'Mahkeme, Cumhuriyet Başsavcılığının isteğinin yeri
ne getirilknesi nedenlerini 'araştırır. Ortada siyasal 
partinin kapatılmasını zorunlu kılacak derecede önem
li noksanlıklar ve hukuksal nedenler bulunması ha
linde, Anayasa Mahkemesi kapatmaya ilişkin hüküm
leri uygular. Bunun dışında ve gerekli haillerde ek-
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siklerim veya istenen 'bilgilerin tamaırnlattıolması dile 
yetinilir.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyle Mgtfi açıklamada 'bulun

mak isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : 'Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı 

Siyasî Partiler Kanununun 10 uncu maddesinin (b) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«I(b) Merkez organları ile teşkilat kurdukları di 
ve ilçeleri, bunların organlarında görev alanların ad
ları, soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslek veya 
sanatları ile kimaetgâhlarmı gösterir onaylı listeleri,» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde gruplar adı
na söz istenmiştir. 

ilk söz Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına 
Sayın Rıfat Bayazıt'ındur, buyurun Sayın Bayazıt. 

MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başkan, muhterem mıiiiet-
vekiılleri; hu Kanun teklifiyle getirilen 2 noi mad
de, Siyasî Partiler Kanununun 10 uncu maddesinin 
(b) bendinin değiştirilmesine ilişkindir. 

Burada, (b) hendindeki değişiklikle ne yapılıyor? 
Yalnız, «nüfus cüzdanı örnekleri» ibaresi metinden 
çıkartılıyor, 'başka bir şey yapılmıyor; diğer 'bentler
de teklif edilen 'bir değişiklik yok. Diğer bentlerde 
bulunan, «Partiye kayıtlı üyelerin, ilçelere göre (b) 
'bendindeki 'bilgileri içeren listeleri» ibaresini oraya 
koymuş ve bunların Başsavcılığa gönderilmesini de 
kahul etmiş; onlara dokunmuyor. Yalnız burada (b) 
bendindeki «nüfus cüzdanı örnekleri» ibaresini çıka
rıyor. 

Halbuki, Anayasamızın 69 uncu maddesi, Cum
huriyet Başsavcısına, siyasî partileri denetleme hak
kını vermiştir, siyasî partilerin 'bütün teşkilatını, bü
tün kayıtlarımı, 'bütün kuruluşlarını teker teker de
netleme imkânını vermiştir. Anayasamız, Başsavcı
nın enirine 20 - 25 tane 'başsavcı muavini vererek 
-gördünüz, gönderdi- sağlam bir esasın üzerine bu 
müesseseleri oturtmak istedi; oturttu. tŞiımdi buna 
alışıtiilıar,. 

Sıkıntı neredendik? Efendim, !biz nüfus cüzdanla
rının suretini vermeyelim, bu külfetten kaçalım gö-
röşündendiır.j Bunun sebebi ne idi? Geçelim 2820 
sayılı Kanunun 11 inci maddesine : Siyasî partilere 
girebilecek olanların nitelikleri nelerdir? 11 inci mad
dede şunlar girer diyor, ama, nüfus cüzdanı örne
ğinin 'bulunmasını gerektiren asıl sebep ı(b) bendin
de; 

«1. Kamu hizmetlerinden yasaklılar, 
2. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do

landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, do
lanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve 
istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, 
resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma veya 
Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından 'biriyle mah
kûm olanlar, 

3. Herhangi ıbk suçtan dolayı ağır hapis veya 
taksirli suçlar hariç üç yıl veya daha fazla hapis ce
zasına mahkûm olanlar, 

4. Türk Gez Kanununun İkinci Kitabının birin
ci babında yazılı suçlardan veya hu suçların işlen
mesini alenî olarak tahrik etme suçlarından mahkûm 
olanlar, 

5. Türk Ceza Kanununun 31'2 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında yazılı, halikı sınıf, ırk, din, mezhep 
veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa 
'açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar, 

6. Türk Ceza Kanununun 536 nci maddesinin 
birinci, ikinci, üçüncü, fıkralarında yazılı eylemlerle, 
'aynı Kanunun 537 noi maddesinin 'birinci, ikinci, 
üçüncü, dördüncü ve 'beşinci fıkralarında yazılı ey
lemleri, siyasî ve ideolojik 'amaçlarla işlemekten mah
kûm olanlar; 

Siyasî partilere üye olamaz ve üye kaydedilemez.» 
lilkelerinıin getirilmiş olmasıdır. Siyasî partilere üye 
kaydederken, nü'fus kâğıdı sureti olmazsa üyeleri 
nasıl kontrol edeceğiz, şahikalarını nasıl araştıraca
ğız? Cumhuriyet Başsavcılığının 'bunu mutlak suret
te görmesi ve 'bilmesi lazımıdır, icabında, önüne gele
ni kaydediyorsun; ibiz partileri, mahkûmların, sabı
kalıların toplandığı yer olmaktan çıkaracağız. Bu, 
Dernekler Kanununda da var. Dernekler Kanununa 
göre de Iböyle mahkûmiyeti olanlar derneklere gire
mezler, hatta orada, «affedilmiş olsalar dahi gire-
ımezleır» hükmü vardır. Neyse, vazııkanun 'burada bi
raz insaflı davranmış. Bunu denetlemek için nüfus 
kâğıdı suretinin gelmesi' lazım. 

Yüksek komisyonda biz bunu önerdik; madem nü
fus kâğıdı suretini kaldırıyorsunuz, hiç değilse üye-
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nin adı, baba adı, anne adı, doğum tarihi, doğum ye
ri, nüfusa kayıtlı olduğu yer, cilt, sayfa ve hane nu
maralarını gösterir bilgileri liste haline getirirseniz, 
bu üyelerin aranması, bulunması ve kontrolü müm
kün olur dedik. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Başsavcılığın
da, bütün üyeler bilgisayarlara kaydedilmektedirler. 
Bilgisayara bakıp üyeleri kontrol ediyorsunuz : Filan 
kimse Gaziantep'in filan ilçesinde kaydolmuş. Bir 
bakıyorsunuz o arkadaş Kahramanmaraş'ın filan il
çesinde de kaydolmuş; iki yerde birden kaydolmuş. 
Bu nüfus kâğıdı suretiyle Başsavcılık bunları sildiri-
yor. Bu nüfus cüzdanı örnekleri denetleme bakımın
dan lüzumludur. Bütün üyeler Başsavcılıkta tescil edi
liyor, sicil tutuluyor. Bundan vazgeçilmemesi gerekir. 
Komisyon buna bir çare bulmalıdır. O zaman öne
rimizi kabul etmediler, hiç değilse bu şekilde bir öne
riyi kabul ederlerse memnun oluruz. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Madde üzerinde başka söz isteyen .. Yok. Mad

de üzerinde önergeler vardır, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

413 sıra sayılı rapordaki 2 nci maddenin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Coşkun Bayram 
Adana 

Edip özgenç 
tçel 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

MADDE 2. — 2820 sayılı Kanunun 10 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Siyasî parti sicili 
Madde 10. — Cumhuriyet Başsavcılığınca her 

siyasî parti için bir sicil dosyası tutulur. 
Bu sicil dosyasında: 
a) Kuruluş bildiri ve ekleri, 
b) Merkez organları ile teşkilat kurdukları il ve 

ilçeleri ve bunların organlarında görev alanların ad
ları, soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve sa
natları ile ikametgâhlarını gösterir onaylı listeler, 

c) Partinin faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik
ler, 

Bulunur. 
Cumhuriyet Başsavcılığınca istenilen sicille ilgili 

diğer bilgi ve belgeler de bu dosyaya konulur. 

Siyasî partiler yukarıdaki bilgi ve belgelerle, parti 
tüzük ve programlarında yapılan değişiklikleri deği
şiklik tarihlerinden itibaren otuz gün içinde Cumhu
riyet Başsavcılığına gönderirler. 

Siyasî partilerin kapatılmaları ve kapanmaları si
cillerine işlenir. 

Bu sicil herkese açıktır. Soruşturma ile ilgili bil
gilerin gizliliğine ilişkin hükümler saklıdır.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Değişiklik teklifi görüşülmekte olan 2820 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun 10 uncu maddesinin, ge
rekçede izah olunan sebeplerle, belirtilen şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Turgut Kunter 
Rize 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Rafet İbrahimoğlu 
Bitlis 

Madde 10. — Değişiklik gerekçesi: 
10 uncu maddenin (d) bendine göre, partiye ka

yıtlı üyelerin ilçelere göre, (b) bendindeki bilgileri içe
ren listeleriyle, bu listelerdeki değişikliklerin 6 ayda 
bir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi gerek
mektedir. 

Uygulama göstermiştir fci; siyasî parti üyeleri, 
ferden, üçer - 'beşer veya kitle hailinde, hiçbir istifa 
veya ihbara lüzum görmeden, kayıtlı oldukları par
tiden ayrılmakta, başka bir partiye geçmekte, özel
likle bu göç hareketi mahallî seçimlerde transfer kam
panyasının paıra gücü veya menfaat vaadine göre 
dalgalar hallinde devam etmektedir.; 

Tüm ülkeyi kapsayan böyle 'bir dalgalanmıa kar
şısında, siyasî partilerim üye kayıtlarını, bir nüfus 
'kaydı disipliniyle tutmak, değişiklikleri tespit edebil
mek ve de sonucu belirleyip, Cumhuriyet Başsavcılı
ğına göndermek, hiçbir şekil ve surette mümkün ol
mamaktadır. 

Kaldıtoi; aday tespiti için getirilen önseçim mü
essesesinin kaldıolması ve aday tespiti işinin, siyasî 
partilerin tüzüklerine bırakılması yoluna gidildiğime 
göre, yönetim kurullarının dışında kalan parti üye
lerini, (d) bendinin öngördüğü sekide adım adım ta
kip etmenin gereğini de anlamak mümkün değildir. 

10 uncu maddenin, parti faaliyetlerimi düzenleyen 
her tür yönetmelikler ile diğer yayınların Cumhuri-
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yet Başsavcılığına gönderilmesi zorunluğunu getiren 
(c) bendi de, munzam 'bir kırtasiyeciliğe ilaveten, 
siyasî hayatı düzenleme açısından, lüzumu savunu
lacak bir hüküm niteliğinde görülmemektedir. 

Mesela, parti bünyelerinde satın alma yönetme
liği, hesap yönetmeliği, aday -adaylığı için müracaat 
yönetmeliği, demirbaş yönetmeliği, çalışma yönetme
liği vesaire gibi adlarla iç hizmete vaz edilen dokü
manlar, siyasî partilerin sicili, disiplini yahut dev
letin denetimi bahislerinde tüzük veya program ağır
lığında değildir. 

Bunlardan herhangi birinin uygulanması sırasın
da Siyasî Partiler Kanonuma aykırı 'bir durum tes
piti halinde ise, denetim organı (Cumhuriyet Başsav
cılığı) aykırılığı ortadan 'kaldırtmak gücüne de fazla
sıyla sahiptir. 

Belirtilen düşüncelerle, lüzumsuz bürokratik iş
lerden arınmak hedefi de, göz önünde tutularak, hem 
Siyasî Partiler Kanununu uygulanması imkânsız me
tinlerden ayıklamak, hem de işlemleri parti 'kademe
lerindeki vasat kapasitenin gerçekleştirebileceği bir 
sadeliğe kavuşturmak için (c) ve (d) bentlerinin 10 
uncu maddenin bünyesinden çıkarılması ve madde
nin aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmesi öneril
mektedir. 

Madde 10. — Cumhuriyet Başsavcılığınca, her 
siyasî parti için 'bir sicil dosyası tutulur. 

Bu sicil dosyasında : 
a) Kuruluş bildirisi ve ekleri, 
b) Merkez organları ile, teşkilat kurdukları il 

ve .ilçeleri, bunların organlarında görev alanların 
adları, soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve
ya sanatlarıyla ikametgâhlarını gösterir onaylı liste
ler, 

Bulunur. 
Siyasî partiler, parti tüzük ve programlarında ya

pılan değişiklikleri, yayın veya değişiklik tarihinden 
itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığına gön
derirler. 

Siyasî partilerin kapatılmaları veya 'kapanmaları, 
sicililerine işlenir. 

Bu sicil herkese açıktır. Soruşturmayla ilgili 'bil
gilerin gizliliğine ilişkin hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Önergeler, aykırılık durumlarına 
göre yeniden okutup oylarınıza sunacağım. 

Kahramanmaraş Milletvekili Turan Bayezit ve 
arkadaşlarının önergesi : 

Madde 2. — 2820 sayılı Kanunun 10 uncu mad
desi aşağıdaki sekide değiştMlımıişıtir. 

1 ^Siyasî parti1 sicili 
I Madde 10. — Cumhuriyet Başsavcılığınca, her 
I siyasî parti için !bir sicil dosyası tutulur. 

Bu sicil dosyasında : 
a) Kuruluş bildiri ve ekleri, 
ıb) Merkez organları ile teşkilat kurdukları il ve 

} ilçeleri ve bunların organlarında görev alanların ad
ları, soyadları,. doğum yeri ve tarihleri, meslek ve 
sanatları ile ikametgâhlarını gösterir onaylı 'listeler, 

I c) (Partinin faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik
ler, 

j Bulunur. 
Cumhuriyet Başsavcılığınca istenilen sicille ilgili 

diğer bilgi ve bölgeler de bu dosyaya konudur. 
Siyasî partiler yukarıdaki 'bilgi ve belgelerle, par

ti tüzük ve programlarında yapılan değişiklikleri de-
I ğişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde Cumhu-

ıniyet Başsavcılığına gönderirler. 
Siyasî partilerin kapatılmaları ve kapanmaları si

cillerine işlenir. 
Bu sicil herkese açıktır. Soruşturma l e ilgili bil

gilerin gizliliğine ilişkin hükümler saklıdır.» 

1 BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU .(Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M, NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye, komisyon ve hükümet 

katılmıyorlar. 
önerge sahiplerinden konuşmak isteyen var mı 

efendim? 
EIDÎP ÖZGENÇ ı(tçel) — Önerge üzerinde açık

lamada bulunmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır Sayın özgenç. 

EDÎP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz hu Kanun tek
lifinin 2 noi maddesiyle ilgili önergemiz vesilesiyle şu 
hususları kısaca arz etmek istiyorum : Basit 'birkaç 
husus hariç, siyasî partiler üzerindeki denetim, par
tilerin uyması gereken yasaklar ve siyasî partilerin 
kapatılması nedenleri, teklifte pek ele alınmamıştır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Anayasamızın 68 
inci maddesinde yer alan, «Siyasî partiler, demokra
tik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır» tümcesi-

I nin, siyasal bir özdeyiş olarak kalmamasını, Ana-
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yasanın getirdiği kısıtlamalara ve yasaya geniş öl
çüde yansımasını; «kısaca, siyasal yaşama sokulma
sını amaçlamaktadır. 

Cumhuriyet Başsavcılığına tanınan geniş denetim 
yetkisi, siyasî partileri âdeta iktidarın vesayeti akına 
sokmaktadır. Üyelerden nüfus kâğıdı örneMerinin 
alınması 'hükmünü kaldıran teklif sahipleri, bütün 
üyelerin kirnliklerinin Cumhuriyet Başsavcılığında 'bu
lunmasının zorunlu olup olmadığını düşünmemişler; 
konuya sadece, topiaroa kâğıdın birikmesine neden 
olan bir bürokrasi sorunu olarak yaklaşmışlardır, 

Cumhuriyet Başsavcıliğındaki parti sicilleri her
kese açıktır. Güvenlik soruşturması uygulaması yü-
ırürlükte kaldıkça ve temel hak ve hürriyetlere yak
laşımı Minen iktidarlarca tırmandırıiacağı endişesi 
var oldukça, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, siyasî par
ti üyelerinin kimliklerinin Cumhuriyet iBaşsavcılığın-
da bulunmasına karşıdır. Bu, makama değil, siste
me karşı bir güvensizliğin ifadesidir. 

Sosyaldemolkrat Halkçı Parti, Atatürk ilke ve dev
rimleri; devletin ülkesi ve milleti 'ile bölünmez bütün
lüğü, millet egemenliği; temel hak ve hürriyetlere, 
insan haklarına saygı ile demokratik ve laik cum
huriyet ülkeleri; kişi, sınıf ve zümre egemenliğinin 
önlenmesi; parti içi çatışmalarda demokrasi esasla
rına uygunluk, yabancı devlet ve kuruluşlardan yar
dım akmamak ve 'betnzerieııi gibi temel unsurlar dı
şında, siyasal partiler için yasaklar getirilmesini ve 
bunların kapatılma nedeni sayılmasını doğru bulma
makta; sendikalların, derneklerin,. ıkamu kurum ve 
kuruluşlarının geniş anlamda politika dışı tutulma
sını, kendi demokrasi anlayışı ile bağdaştınamamak-
tadıır. 

Bu teklifle, Cumhuriyet Başsavcılığımoa her siya
sî parti için bir sioil dosyası tutulmasını ve kuruluş 
'bildiri ve eklerinin, merkez organlarıyla teşkilat kur
dukları il ve ilçelerin ve bunların organlarında görev 
alanların adlarının, soyadiarının, doğum yeri ve ta
rihlerinin, meslek ve sanatları ile ikametgâhlarını gös
terir onaylı listelerin ve partinin faaliyetlerini dü
zenleyen yönetmeliklerin, söz konusu sicil dosyasın
da bulundurulmasına ilişkin bu tamamlamayı getir
miş bulunmaktayız. 

Cumhuriyet 'Başsavcılığınca istenilen, sicille il
gili diğer bilgi ye belgelerin bu dosyaya konulması, 
siyasî partilerce, yukarıdaki bilgi ve belgelerle, parti 
tüzük ve programlarında yapılan değişikliklerin, de

ğişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde Cumhu
riyet Başsavcılığına bildirilmesi sistemiyle, siyasî par
tilerin kapatılmaları ve kapanmalarının sicillerine iş
lenmesi ve bu sicilin herkese açık tutulması yolunda 
demokrasinin tam anlamıyla işlemesine yardımcı olu
nabilmesi düşüncesiyle, söz konusu bu teklifi yüce 
Meclisimize intikal ettirmiş bulunmaktayız. 

Kabul ve tasvip göreceği düşüncesiyle, hepinize 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgenç. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum : 
Sakarya Milletvekili Ayhan Sakallıoğlu ve arka

daşlarının önergesi : 
Madde 10. — Cumhuriyet Başsavcılığınca, her 

siyasî parti için bir sioil dosyası tutulur. 
Bu sioil dosyasında : 
a) Kuruluş bildirisi ve ekleri, 
b) Merkez organları ile, teşkilat kurdukları il ve 

ilçeleri, bunların organlarında görev alanların adları, 
soyadları, doğum yeri ve tarihleri, ımesiek veya sa
natlarıyla ikametgâhlarım gösterir onaylı listeler, 

Bulunur. 
Siyasî partiler, parti tüzük ve programlarında ya

pılan değişiklikleri, yayın veya değişiklik tarihinden 
itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderirler. 

Siyasî partilerin kapatılmaları ve kapanmaları si
cillerine işlenir. 

'Bu sioil herkese laçiktır. Soruşturmayla ilgili bil
gilerin gizliliğine ilişkin hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU '(Ankara) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın Sakallıoğlu, önergeniz üze
rinde konuşmak ister misiniz? 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — öner
gem açık efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler Önerge kabul edilme
miştir. 

2 noi maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.,, 2 nci madde kabul edilmiş-
tıkv 
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3 üncü ımıaddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Si

yasî Partiler Kanununun 14 üncü maddesinin 6 neı 
ve 7 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Büyük kongre parti tüzüğünün göstereceği sü
reler içerisinde toplanır. Bu süre iki yıldan az üç yıl
dan fazla olamaz. Olağanüstü toplantılar, Genel Baş
kanın veya Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun 
lüzum göstermesi veya büyük kongre üyelerinin en 
az beşte birinin yazılı istemi üzerine yapılır.» 

«Parti kurucuları, parti üyelikleri devam ettiği 
müddetçe büyük kongrenin tabiî üyeleridir. Parti ku
rucuları ilik büyük »kongreyi, partinin 'tüzelkişilik ka
zanmasından başlayarak iki yııl içinde toplamak zo
rundadırlar.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde, Milliyetçi 
Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Namık Kemal 
Şentürk söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Şentürk. 
Sayın Şentürk, süreniz 10 dakikadır. 
MDP GRUBU ADINA NAMIK KEMAL ŞEN

TÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; görüşmekte olduğumuz »kanun teklifinin, 
3 üncü maddesiyle 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun, 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yapıl
mak istenen, kongrelerin süresinin uzatılmasıyla il
gili getirilmek istenen değişikliği isabetli bulmuyo
ruz. Bu maksatla huzurunuzdayım. 

Görüşümüz şudur : Malumları olduğu üzere, si
yasî partilerin hayatiyeti, teşkilatın dinamizmi ile ka
imdir. Diğer taraftan, partilerin gelişmesi, güçlenme
si vatandaşın bu partilere ilgi duymasına, ona gü
venmesine bağlıdır. O sebeple de partilerin, kendile
rini, programlarını memleket meselelerindeki sorun
ların çözümlerine ait düşündüklerini vatandaşa inti
kal ettirmeleri gerekmektedir. 

Diğer taraftan, vatandaşın muhterem olan siyasî 
hakkını iyi sekide kullanabilmesi için de, hangi par
tiyi isterse, onu iseçebilmesinin temini bakımından, 
bu çalışmaların mutlaika yaygın halde bulunması ge
rekmektedir. Böylece vatandaşın siyasî faaliyetlere 
'katılmasını sağlamak ve memleket meseleleri üze
rimde düşünce alışkanlığını edindirmek de siyasî faa
liyetler yönünden partilerin geniş çaplı çalışmalarına 
bağlıdır. 

öte yandan, partili üyelerin gerek partilerine bağ
lılığı, gerekse parti faaliyetlerini 'daha güçlü yürüte
bilmesi içtin, hizmeti aralarında yarış haline getirmek 
gerekmektedir, bir rekabet ortamı *• doğurmak icap 
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eder. İşte bütün bunların en güzel yolu da, kanaati
mize göre, partilerin 'kongreleridir. 

Şimdi değişiklik istikametinde bir neticeye varır 
isek, genelde parti1 kongreleri -tabiî bu konuşmam 3 
üncü madde ile ilgili; ama aynı zamanda 4 ve 5 inci 
maddeleri de kapsamaktadur- üç yıl gibi uzun bir za
mandan önce yapılamayacak demektir. Böylece, bir 
seçim döneminde bir parti ancak bir defa genel kong
re yapabilecektir, buna teşkilat (kongreleri de dahil. 

Bu hal, vatandaşın siyasî faaliyetlere katkısını bir 
ölçüde durduracaktır, ilgisini azaltacaktır. Dolayısıy
la bir ölçüde depoiitize olma gibi, demokrasi ile pek 
bağdaşacağını sizlerin de 'kabul buyurmayacağınız 'bir 
durum ortaya çıkacaktır, 

Hal böyle olunca biz, mahzurları faydalarından 
çok bir durum yaratmış olacağız. Denilebilir iki : 
«Efendim, partilerin kongre müddetlerini tüzüklerine 
bırakıyoruz; bunlar iki yıldan aşağı olmaz, üç yıil
dan fazla olmaz» Evet; ama bu değişiklikle ilgili 
gerekçe, hem kongreler için zaman kazanmak, hem 
de kongrelerin seçimlerle çatışmamasını sağlamaya 
matuf görünmektedir. Hal böyle olunca, şu demektir 
;ki, partiler kongrelerini mutlaka üç yılda bir yap
maya daha mütemayil olacaklardır. Kaldı ki, in
san psikolojisinin zaafı olarak, elde edilen bir san
dalyeyi kişilerin terketmemeye mütemayil olduğunu 
da göz önünde tutarsak, kongreler üç yıla yönele
cek demektir. 

İşte bu "sebeplerden dolayı bu değişikliğin isabetli 
olduğuna inanmıyoruz. Kaldı iki, Sayın Genel Baş
kanımızın da ifade ettiği gibi, mesele o kadar sü
ratli bir şekilde ele alınmış durumdadır İki, üç yıl
lık 'kongre konusu getirildiği halde, Siyasî Partiler 
Kanununun 15 inci maddesinde genel başkanların 
iki yıl için seçilleceği hükmü halen bakidir ve bu 
madde meridir. 

Konunun kendi içinde dahi ne kadar tezat ha
linde olduğunu bir kere daha ıttılaınıza -sunmakta 
yarar görüyorum. 

'İşte bu gerekçeler nedeniyle, biz, siyasî partile
rin kongrölerinin (Halen mevcut olan 14 üncü mad
denin altıncı fıkrasının aynen muhafaza 'edilmek su
retiyle) yine iki yılda bir, teşkilat kongrelerinin de 
20 ay ile 24 ay 'arasında yapılmasına dair hükmün 
muhafazasını arz ve talep ediyoruz. 

!Bu makul teklifimizin yüksek heyetinizce ide ka
bul edileceği inancıyla saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şentürk. 
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Anavatan Partisi Grubu 'adına Sayın Eyüp Âşık, 
'buyurun efendim. 

ISayrn Âşık, süreniz 10 dakikadır. 
• ANAP GRUBU ADINA EYÜP ÂŞIK ((Trab

zon) — Sayın ©aşikan, muhterem milletvekillileri; tek
lifin 3, 4 ve 5 inci maddeleri aynı mahiyettedir. (Bi
risi ilçe (kongresi, birisi il kongresi ve birisi de 'bü
yük kongre ile alakalı. Her üçünde de birbirine pa
ralellik sağlamak için, Sayın Şentürk'ün buyurduk
ları gibi, süreler üç yıla çıkarılmamıştır. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜ'RK '(İstanbul) — Üç 
yıla imkân vermiştir. 

ANAP GRUBU ADINA EYÜP ÂŞIK 
(Devamla) — Sadece, baştan bahsettiğimiz si
yasi partilere serbesti, iımlkân 'burada da ta
nınmıştır. Bunun tatbikatta zaruretten ileri gelen 
'bir sebebi var. Şöyle söyleyeyim : Ne yaparsanız ya
pın, nasıl hesap ederseniz edin, 20 ilâ 24 ay arasın-
dalki 1 aralıikta yapacağınız kongreler, dster istemez 
ya ara seçimin ya genel seçimin ya da 'belediye se
çimlerinin üzerine düşüyor; kaçırmak mümkün değil; 
yani genel seçimin üzerindeki aynı günlere rastlayan 
kongreleri yapmak mümikün değil. 

Onun için 'biz, siyasî partilere bu maddelerle sa
dece bir serbesti getiriyoruz; üç yılda ikongre yap
ma mecburiyeti yoktur. Şüphesiz ki, siyasî partiler 
eğer iki yılı uygun görüyorlarsa, ve kongrelerinde 
politika üretmek istiyorlarsa, 'bunun iki yıllda Ibir yi
ne yapabilirler. Burada 'iki yıl yine esas alınıyor; 
yalnız zarurî hallerde, -iki, bu önümüzdeki seneler 
daha iyi anlaşılacak- ister' istemez büyük seçimin 
üzerine gelen kongreleri, daha rahat zamanda ya
pabilme (imkânını sağlamak için getirilmiştir. 4 ile 
5 inci maddelerdeki (benzer hükümler de aynıdır. 

Arz ederim. 

MEHMET KOCABAŞ (tçd) — Sen iyi ^anlama
mışsın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âşık. 
Şahsı adına Sayın Kasaroğlu, 'buyurun. 
Sayın Kasaroğlu, süreniz 5 dakikadır. 
DOĞAN KASAROÖLU (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; bendeniz bu kısa beyan
larıma, Eyüp Aşık kardeşimin, «Bu kanunun oy çok
luğuyla değil, fikirsel ve mantıksal üstünlükle Mec
listen geçeceğine inanıyorum» beyanını, Yüce Meclis 
için teminat kabul ederek (başlıyorum. 

Sayın Başkanım, Siyasî Partiler Kanununda ya
pılmak istenilen değişikliklerin ananoktal'anndan biri
si bu maddede ve bunu takip eden iki maddededir; 

bunlar birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Zaten bu 
kanunla getirilen ana değişikliklerden bir tanesi, 
kongrelerin tarihleri, bir tanesi aday tes
piti meselesi, bir tanesi de propagandaya 
taallûk eden kısımlardır. Bu hususlar Anayasa Ko
misyonunda da uzun tartışma konusu oldu. Arkadaş
larımızın bir bölümü, her ne kadar oylarını teklif 
yolunda verdierse, zannediyorum orada da içleri 
pek rahat olarak hareket etmediler. Diliyoruz ki, 
bundan sonraki maddelerde, hiç değilse, bu tekliftin 
Anayasaya uygunluğunu sağlayacak çalışmaları yap
sınlar. 

Değerli arkadaşlarım, bizim üzerinde İsrarla dur
duğumuz meselelerden birincisi, bu getirilen kanun 
teklifinin, rejim için fevkalade önemli bir konu ol
ması dolayısıyla, siyasî partiler arasında bir ön da
nışmayla gelmesiydi. İkinci olarak, üzerimde durdu
ğumuz nokta ise, maalesef bu teklifte Anayasa hü
kümlerine aykırı unsurların bulunmasıdır, iste onun 
içindir ki, başlangıçta grubumuz her iki hususa ayrı 
ayrı dikkat çekmek için, iki ayrı önerge vermiş ve İç
tüzüğün 85 inoi maddesine göre de Anayasaya ay
kırılık hususunun oylanmasını arz etmiştir. Ancak, 
Başkanlığın teveccühü bu yolda olmadığı için, İç
tüzük hükmü bir tarafa bırakılarak gerekli oylama 
başka türlü cereyan etmiştir. 

(Değerli arkadaşlarım, bizim çabamız, siyasî parti 
faaliyetlerinin Anayasa çizgisi içerisinde kalmasını 
sağlamaktır^ Anayasamızın 69 uncu maddesi, «Siyasî 
parti'lerin parti içi çalışmaları ve kararları, demokrasi 
esaslarına aykırı olamaz» hükmünü getirmiştir. İşte 
bunun içindir ki, biz de yarın tüzelkişilere intikal ede
cek olan bu kanun hükümlerinin, mutlak surette 
Anayasaya uygun olması görüşü üzerinde duruyoruz 
ve bizim inancımız odur ki, bu gelen teklif içerisin
de, maalesef Anayasanın temel esprileriyle bağdaş
mayan hükümler vardır. 

Sayın Genel Başkanımızın da konuşmalarında bu
yurdukları gibi, demokrasilerde esas, çoğunluğun, ge
niş halk kittelerinin bu faaliyet içine katılması, ken
disini vatandaşın tercihine açan siyasî partilerin, ge
niş halk kitleleri tarafından ortaya konulacak hare
ketlerle benimsenebilmesidtir. İşte bu sebepledir ki, 
biz, bu maddeye karşı çıkıyoruz ve «asgarî taban iyi 
yıl dahi tutulsa, azamî üç yıl tavanını verirsek, yarın 
'bunu Anavatan Partisi yapmayabilir; ama, bir baş
ka parti pekâlâ yapabilir; çünkü hiçbir teminatımız 
yoktur. Siyasî partiler, Anayasanın vazgeçilmez un
surları olduklarına göre, halk kitlelerinden kopan ha-
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roketlerde bulunmasınlar» diyoruz; çabamız budur. 
Yoksa, dilediği şekilde yapar. 

©ir başka korkumuz da şudur: Biz, bu teklifin 
konünîaşmasıyla, Türkiye'de tekrar merkezî umumî 
saltanatının geleceğinden endişe ediyoruz değerli ar-
Ikadaşlarum. Türkiye 20 nci Asra bu istirapla girdi. 
Ne acıdır ki, 1986 Meclisi, 20 nci Asrın sonunda 
aynı ıstırabı tekrar memleketin başına getirme gay
reti içinde oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın hükümlerini 
lütfen çok dikkatli takip edelim. Ben, Anavatan 
Partisine mensup kardeşlerimden istirham ediyorum. 
iBu geceyi dinlenme ile geçireceğiz. Lütfen hukuk 
mantığınıza ve vicdanınıza meseleyi tekrar danışın. 

Değerli arkadaşlarım, bir noktaya dikkatinizi çök
mek istiyorum, Şili'de Ailende iktidara nasıl gddiy-
se, Fransa'da Mi't'terand'ın başına bir hafta evvel ne
ler geldiyse getireceğiniz kanunla, biz de aynı akı
betle karşılaşmayalım arkadaşlarım. Değerli arkadaş
larım, Anayasa Komisyonunun çok değerli Başkanı, 
siyasî partilerin propagandaları konusunda Anaya
sanın 31 indi madidesİM lütfedip okudular; ancak, he
men altını okumak zahmetine katlanmadıllar. 

Değerli arka'daşlarım, bakın, «Siyasî partilerin 
radyo ve televizyondan nasıl yararlanaekaları kanun
la belirlenir.» diyor. Doğrudur; ama hemen) altında ek
liyor, «Kanun, 13 üncü maddede yer alan genel sı
nırlamalar dışında bir sdbeibe dayanarak, halkın bu 
araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaş
masını - dikkat buyurun - ve kamuoyunun serbestçe 
oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz.» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu açıık Anayasa hükmü 
karşısında, getirdiğiniz teklifi buradan geçirseniz da
hi, önce Anayasaya inanan insanların vicdanına sığ-
dıramayacaksmıZH 

(EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Kasaroğlu, 
onunla ilgili madde gelecek zaiten. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşiarum, bu kanunun bütün esprisi, eşitlik pren
sibi üzerine meselelerin 'bina edilmesiklir. Bendeniz 
bunu arz ederken, sizleri 16 saatlik bir düşünceye 
sevk etmek üzere vaktinizi alıyorum. 

(BAŞKAN •— Sayın Kasaroğlu, süreniz doldu 
efendim, lütfen konuşmanızı toparlayınız. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
kardeşlerim, vlaktiniz'i almamak için Anayasa Mah
kemesi kararlarını okumadan sadece tarih ve numa
ralarını vereceğimi: , 

Anayasa Mahkemesinin 1978/28 ve 1976/3 sayılı 
kararlarını lütfen açınız okuyunuz, eşitlik ilkesinin 
ne olduğunu, tta'sıl kaziyye-i muhkeme haline gel
diğini görün ve omdan sonra gelip burada yeniden 
meseleyi tartışalım. Çoğunluk oylarınız ne şekilde 
teveccüh ederse, elbette konu o şekli alacaktır; ama 
Türkiye'de, 1946'da yaşanan bir sıkıntıyı bu memle
kete 1986'da layık görmeyin, 

Saygılar sunarım. '(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 

Madde üzerinde verilmiş olan önergeler vardır, 
önce geliş, sonra da aykırılık sırasına göre okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununda Değişiklik Yapimasına Dair 413 sıra sa
yılı Kanun Teklifinin 3 üncü maddesiyle, değiştiril
mesi öngörülen 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 14 üncü maddesinin 6 nci fıkrasında yapılmak 
istenilen deği'şikliğin, madde metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Ali Ayhan Çetin! 
Çorum 

Ferit IMelen 
Van 

Fenırii Islimyelü 
Balıkesir 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Rıfat Bîayazıt 
Kahramanmaraş 

Veoihi Akın 
Konya 

Kadri Altay 
Antalya 

Gerekçe:) 
Siyasî partiler halikın arzularıma cevap verebil

dikleri, halkla diyaloglarını devam ettirebildikleri öl
çüde hizmet yapabilirler, ülke yönetimine talip ol
mak amacıyla kurulan siyasî partilerin teşkilatlan va
tandaşa en yakın organlarıdır. Bu organların faali
yetlerini canlı ve başarılı sürdürebilmesi ise, demok
rasinin temelini teşkil eden seçim müessesesiyle ya
kın illişkisini sürdürmesine bağlıdır. Kongrelerin üç 
yılda bire çıkarılması, teşkilatlan atıl hale getire
cek, bir defa yönetime gelen gruplarının 15 yıl ara
lıksız hâkimiyeti sağlama yolunda atılacak bir adım 
olacaktır. Büyük kongrelerin üç yılda bir yapılma
sı, geçen dıönemlerfde acı hatıraları yaşanan merkez 
hâkimiyetini yeniden kuracaktır. 
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(BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Mli'llet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı Yasa Teklifi 
•ile değiştirilen, 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı, Siya
sî Partiler Kanununun 14 üncü maddesinin 6 ncı 
fıkrasının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz.! 

Madde 3. — 22.4,1983 tarih ve 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 14 üncü maddesinin altıncı 
fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir^ 

«Büyük Olağan kongre, parti tüzüğünün göstere
ceği süreler içinde toplanır. Bu süre, bir yıldan az, 
İki yıldan fazla olamaz. 

Olağanüstü toplantılarda bu şart aranmaksızın, ge
nel başkan veya merkez karar ve yönetlim kurulunun 
salt çoğunluğuyla aldığı karar, ya da büyük kongre de
legelerinin en az 1/5 'inin yazılı istemlerini bildirim
lerinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır. 

Olağanüstü büyük kongreyi toplamakla görevli, 
genel başkan, yokluğunda ya da karara katılimadı-
ğınde, genel sekreter bu görevi yerine getirmekle yü
kümlüdür. 

IBu gereği yerine gdtürrneyen genel sekreterin gö
revi, kongre toplama tarihinde son bulur. 

Genel sekreterin yokluğunda bu görev, sorumlu
luğuyla (birlikle genel sekreter yardımcılarına veya 
merkez karar ve yönetim kurulunun en yaşlı üyeleri
ne sırasıyla ,geçer. 

Gerekçe: Siyasî partileri demokratik kurallara 
oturtmaktır. 

Salih Güngörmez Günseli özkaya 
Kocaelli İstanbul 

Bilâl Şişman Abdullah Çakırefe 
İstanbul Manisa 

Feridun Şakir Öğünçı 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşütaeklte olan 413 sıra sayılı Yasa Teklifiy

le değiştirilen 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 14 üncü maddesinin yedinci 

m. — Y< 

M. TURAN HAYEZİT (Kahramanmaraş) — * 
Yoklama istiyoruz Sayın Başikan. 

İSHP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı) 

(BAŞKAN — Yokîama isteyen arkadaşlarımın 
isimlerini okuyorum': Sayın Bayezii't, Sayın Tutum, 
Sayın Bayram, Sayın Vardaî, Sayın Kuşhan, Sayın 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesına arz ve 
teklif ederiz., 

Madde 3. — 22.4.1983 tarilh ve 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 14 üncü maddesinin yedin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiışiCirilmişitir. 

Parti kurucuları, parti üyelikleri devam ettiği sü
rece her büyük olağan ve olağanüstü kongrelerin 
şeref üyeleridir^ Ayrıca delege seçilmedikleri tak
dirde söz hakları olup; oy hakları yoktur. Ancak 
1/5 büyük kurultay delegelerimin oyuyla yönetimlere 
aday olabilirler. 

Parti kurucuları ilk büyük kongreyi, partinin tü
zelkişilik kazanmasından itibaren İki yıl içinde top
lamak zorundadırlar. 

Gerekçe :ı 
IDemokrasiyi zedeleyen ayrıcalıkları önlemek

tir, 

Hüsamettin Konuksever Feridun Şakir Öğünç 
Edirne İstanbul 

Günseli özkaya Salih Güngörmez 
İstanbul Kocaeli 

Cemal Özdemiir 
Toka* 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık sırasına 
göre okutuyorum': 

İstanbul Milletvekili Namık Kemal Şenfcürk ve 
arkadaşlarının önergesi: 

Teklifin 3 üncü maddesiyle değiştirilmesi öngörü
len 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 14 üncü 
maddesinün altıncı fıkrasında yapılmak istenilen de
ğişikliğin madde metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Hükümet?... 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 

Özgenç, Sayın Erel, Sayın Yıldırım, Sayın Arpa-
cıoğlu, Sayın öğünç^ 

Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

iBAŞKAN — Yeter sayımız vardır, çalışmaları
mıza devam ediyoruz. 

•KLAMA 
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VI. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 Ta
rih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 
Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Ta
rih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının Ya
bancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kul
lanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 Sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
lerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa 
Önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürhan 
ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Mil
letvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
m 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; An
talya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arka
daşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ile Adalet ve Anayasa komisyonla
rı raporları (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 2/313) (S. 
Sayısı ; 413) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Namıik 'Kemal Şentürk ve 
arkadaşlarının önergesine komisyon katılıyor mu? 

ANAYAISA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI A, MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
önergeyi (kabul edenler... Etmeyenler.., önerge (ka
bul edilmemiştir. 

(Diğer önergeyi okutuyorum : 
İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya ve arkadaş-

iarının önergesi : 

6 ncı fıkranın jaşağıdaki biçimde değistkilımesini 
arz ve teklif ederiz. 

Madde 3. — 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 14 üncü maddesinin 6 ncı 
fıkrası aşağıdaki «biçimde değiştirilmiştir. 

«Büyük olağan kongre, parti tüzüğünün göstere
ceği süreler içinde toplanır. Bu süre bir yıldan az 
iki yıldan fazla olamaz. 

Olağanüstü toplantılarda <bu şart aranmaksızın 
genel 'başkan veya merkez karar ve yönetim kuru
lunun salt çoğunluğu üe aldığı karar ya da büyük 
kongre delegelerinin en az 1/5'inin yazılı istemlerini 
bildirımelerinden itibaren en geç bir ay içinde top
lanır. 

Olağanüstü 'büyük kongreyi toplamakla görevli, 
genel başkan, yokluğunda ya da karara katılmadı
ğında genel sekreter 'bu görevi yerine getirmekle yü
kümlüdür. 

Bu gereği yerine getirmeyen genel sekreterin gö
revi, kongre toplama tarihinde son bulur. 

Genel sekreterin yokluğunda 'bu görev, sorumlu
luğu üe «birlikte genel sekreter yardımcılarına ve mer
kez karar ve yönetim kurulunun en yaşlı üyelerine 
sırasıyla geçer. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAZIM 
T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din)' — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 

katılmıyor, 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özkaya; süreniz 5 

dakikadır. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 2820 sayılı Siyasî Partiler 
Kanununda yapılması önerilen değişiklik teklifi, önü
müze, alternatifi olmayan ve emredici 'bir hüküm ola
rak geldi. Eskiden, asgarî bir yıl olan kongre yap
ma süresini iki yıla; en çok iki yıl olan kongre yap
ma süresini de üç yıla çıkarmış 'bulunuyor. 

Sayın Başbakan, lütfen... Rica etsem, dinlesemiz... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim... Dinliyor
lar. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sizi ilgilen
dirmiyor mu Sayın Başbakan? 

BAŞKAN — Lütfen, devam edin efendim, (ANAP 
sıralarından gürültüler) 
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Efendim Sayın Başbakanı tneşgül etmeyelim lüt
fen. 

AIDALET BAKANI M. NECAT ELDBM (Mar
din) — Hükümet var 'burada, hükümet diniliyor. 

BAŞKAN — Evet, 'buyurun efendim. 
GÜNSELİ ÖZKAYA '(Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, benden önce konuşan siyasî parti grup 
sözcüsü arkadaşlaomız anlatmaya çalıştılar. Bu süre, 

. meselesinin demokrasiyle (ilgisi nedir diye düşünebi-
lirsinıiz... Düşündüğünüzü sanmıyorum; 'ama ilgi de
recesi 'beni 'böyle Ibir düşünceye itti. Demeklerde, va
kıflarda, siyasî partilerde, o kuruluşa ve ikuruma can
lılık veren, kongrelerdir. Kongreler, yöneticilerin ve 
yönetimde bulunanların heyecan günleridir, hesap 
verme günleridir; ama süre uzadıkça yönetim gev
şer, üyelerin, yani hesap almak İsteyenlerin ise, tan
siyonu yükselir. 

İBen, bazı arkadaşlarımın burada söyledikleri «de-
poiitize ölür» konusuna hiç katılamıyorum. Bunun 
tam aksiıne, sürelerin uzaması, toplumu daha çok 
pol'itize eder, daha hınçlı ve hık ölçüde yıkıcı bir 
takım duyguları harekete getirir. O nedenle, kongre
leri uzatmadan yapmamın sayısız yararları vardır. 

ANAP sözcüsü 'bir arkadaşım, «Biz.bunu değiş
tirmiyoruz» dedi. 

Değişiklik, başka nasıl olur? Emredici bâr hü
kümle, asgarî bir yılda yapılması gereken kongreyi, 
•iki yıldan daha az olan bir zaman dilimi içinde yap
tırmıyorsunuz sayın 'arkadaşlarım. Bunun başka deği
şikliği nasıl olur? 

Gelelim parti kurucuları meselesine : Parti ku
rucularının ben de bir parti kurucusu olarak -tabiî 
ki, saygıdeğer olmalarını isterim. Herkesin bir özel
liği olabilir. Ancak, insanların kendi kendine, kendi 
koydukları kurallarla saygı yaratması ayrı bir olay
dır. Bunların tamamen dışında ve üstünde, toplumun 
çeşitli kesit ve kesimlerinden saygı duygusunu almanız, 
algılamanız ayrı bir olaydır. Kurallarla, kaidelerle 
saygı yaratmak mümkün olsaydı, bizden çok önce
kiler buruları yapar ve başarırdı; 'ama benim getir
diğim öneri, sadece, şeref üyesi olarak söz hakkına 
sahip olması ve kurultaylarda bulunmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bir kurultaya girmek o ka
dar yalın, sade bir olay değildir. Bir kurultaya gir
mek (için binlerce delegenin tezgâhından geçeceksi
niz. Böyle 'bir fırsatı... (ANAP sıralarından «Tezgâh 
ne demek?» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

İSiz buyurun. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Bu kolay bir 

iş değildir dedim; ilçelere, köylere gideceksiniz, ken
dinizi kanıtlayacaksınız ve seçilip, süzülüp kurulta
ya geleceksiniz; ama siz, bu kurucu üyeye bütün bun
lar olmaksızın da kurultaya girme ve orada konuşma 
hakkını tanıyorsunuz. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Tezgâhtan geç
meyi izah eder misiniz? 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Anlattım, ko
lay bir 'iş değil dedim; kilometrelerce uzaktaki ilçe
lere, -köylere gideceksiniz, 'beyefendi... Yani, zamanı
mı kısmak İstiyorsanız, siz buraya ulaşomıyorsanız, 
ben size ulaşırım. 

BAŞKAN — Sayın mMletvekilleri, çok rica ede
rim karşılıklı konuşmayali'm, sükûneti ihlal ediyorsu
nuz; müdahale ettiğiniz zaman karşılık olarak cevap 
alıyorsunuz. 

Devam ediniz hanımefendi. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Şimdi, bu 
büyük bir olanaktır. 

Kavga başlatmak istiyorsanız, onu açık söyleyin, 
başlayalım kavgaya; o zarnan ben bunu bırakırım; 
kavga edelim; onda da varım ben, buyurun... (ANAP 
sıralarından «'Bravo» sesleri, gülüşmeler, alkışlar) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sizin kavganıza 
alkış tutuyorum. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Ben, gülmek 
için herhangi bir espri yapmıyorum. Biraz evvel bu
rada Sayın Melen, o 'kadar ciddî bir şey. söyledi ki, 
güleceğinize, asıl siz düşünün, öylesine düşünün ki... 
Neler söyledi; acaba anımsıyor musunuz? «Dinamit 
koydunuz» dedi. Sıralarınızın altına dinamik koyu
yorsunuz da, hâlâ neşe 'içinde, Sayın Başbakanla !be-
raber gülüyorsunuz. 

Sağolun, gülmeye devam edin. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, 'alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın mi'Hetvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum •: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

'Diğer önergeyi okutuyorum : 

Edirne Milletvekili Hüsamettin Konuksever ve ar
kadaşlarının önergesi : 

Siyasî Partiler Kanununun 14 üncü maddesinin 
yedinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
'arz ve 'teklif ederiz. 
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'Madde 3. — 22.4.1983 (tarih ve 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanununun 14 üncü maddesinin ye
dinci 'fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«'Parti kurucuları, parti üydiıklari devam ettiği sü
rece, her büyük olağan ve olağanüstü kongrelerin şe
ref üyeleridir. Ayrıca delege seçilmedikleri takdirde, 
söz hakları olup, oy hakları yoktur. Ancak, 1/5 büyük 
kurultay delegelerinin oyuyla yönetimilere aday 'ola
bilirler. Parti kurucuları, ilk büyük kongreyi, par
tinin tüzelkişilik kazanmasından itibaren iki yıl için
de toplamak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU l(Anfoara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI 'M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katıılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka-
tilmıyoır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

Alınan karar gereğince, bugünkü çalışma süremiz 
dolmuştur. 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 20 
M'art 1986 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzare birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.00 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. ı— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu1 

nun, köy ve mahalle muhtarlarıma vatandaşlara dol
durulduğu iddia edilen fişlere ilişkin sorusu ve içiş
leri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/922) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasına aracııl'ığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
HMmî Nallbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Son zamanlarda koy ve mahalle muhtar
ları eliyle dağıtılan kâğıtlarla bazı fişler doldurulduğu 
doğru müdür?. 

Soru 2. Bu bir nevi fişleme usulü oîmuyor mu?. 
Soru 3. Böyle fişler dağrtüıp toplatılıyörsa, bu fiş

lerden basılı (3) adedinin incelenmek üzere göndteril-
ıriesi mümkün müdür?. 

(1) İlgili formlar teknik açıdan tutanak ebadına 
uygunluğu sağlanamadığından tutanağa konulamamış 
olup esas dosyasındadır. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 17.3.1986 

Emniyet Genel 'Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şuıbe : Sen. Faa. Top. 01. (B-2) 
102267 

Konu : Erzurum M'iflİeüJvekîİ Hilmi NaDbanfoğlu, 

nun önergesi. 

Türküye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

lîgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 13.2.1986 ta
rih ve 7/922-5371/20682 sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nallbantoğlu ta
rafından Baikanlığıma yöneltilen yazılı soru önergesi 
ile ilgili bblgiler aşağıya çıkartılmıştır. 

1. Köy ve Mahalle muhtarflarına herhangi bîr 
kâğıt veya fiş dağıtılmamıştır. 

Ancak, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 
uygulanması konusunda kanun ve yönetmelik gereği, 
Emniyet Genel Müdürlüğünce bastırılan formlar 11 
Emniyet Müdürlüklerine gönderilmişt'ir. Kanunun uy
gulanması ile ilgili olarak gönderilen bu formların va
tandaşlara mıntıka karakolilarınca verilip alınması ge
rekmektedir. 
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Kimlik Bildirme Kanununun uygulanmasıyla ilgili 
yönetmeliği «Bildirim Form» larını, Çalışanlara Ailt 
KimıM'k Bildirme Belgeci (FORM - 2), Barınanlara 
Ait Kimlik Bildirme Belgesi (FORM • 4), Konutta 
Kalanlara ali't KilmiUJk Bildirime Belgesi (FORM - 5) 
olarak tespit etmiş/tir. 

Bu formlar il'güli olan vatandaş tarafından dol
durularak muhtarlara tasdik ettirilir ve 3 gün içerisin
de yine tanzlüm eden kişiler tarafından, genel güvenli
ği sağlayan polis veya jandarma karakollarına iki ör
nek verilir. örneklerin teslim alınmasına ait olan kı
sım karakolca imzalanarak biri vatandaşa iade edi-
lir, 

2. 11774 sayılı Kimlik' Bildiimne Kanununun ama
cı külmin nereye oturduğunun bilinmesi, suçlu ve suç
luların izlşnımesi ve nüfus hareketlerinin tespiti ile il
gili olup bir fişleme bahis konusu değildir, özellikle 
turizm vej turistlere ilişkin istatistiki bilgilerin der-
len)mesinde| de ayrıca faydaları bulunmaktadır. 

3. fncjelenmek üzere istenen, 1774 sayılı Yasa 
ile ilgili tö^rrâaı ekte 'sunulmuştur. 

Arz edfcrim. 
Yıldırım Akbiılut 

İçişleri Bakanı 

2. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, kültür derneklerine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı 
(7/940) I 

Türktye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 
Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını ta
lep ederim.* 

A. Sırrı özlbefc 
Adıyalrnan Mlflletvekili 

1. Türkiye'de faaliyet göslteren kültür dernekleri
nin (Türk \- Amerikan, Türk - Iran gibi) sayısı kaç
tır?, i 

2. (Buraların kuruluş Ve çalışmalarının 
statüleri nelerdir?. 

hukukî 

3. KuHJtür derneklerinin lisan kursları, film, pa
nel, tiyatrp ve benzerî etkinliklerinden sağlanan ge
lirlerden v^rgİ alınmakta imidir?. (KDV ve diğer ver
giler giibi.) 

4. Bu dernekler, Dernekler Yasası hükümlerine 
talbi mi'dtir?. Değilse, hangi yasa hüMiımİerine göre 
denetlenmektedir?. 

5. Kültür derneklerine etkinlikleri için getirilen 
film, kitap, video, broşür ve benzeri malzemeler gükn-
rülk denetimine talbi mıidür?. Bunların yurt içindeki 
dağıtımı kontrol edilmekte midir?. Kontrol edilmi
yorsa nedenlerini söyleyebilir misimiz?. 

6. Bazı kültür derneklerinde açılan «Kuran Kurs
ları», «Din Kursları» nın yasal dayanağı var mıdır?. 
Yoksa bu faaliyetlerin durdurulması için herhangi bir 
girişim yapılmış mıdır?. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 04-0124/02522 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

17.3.1986 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Îİgi : 19.2.1986 tarih ve 7/940-5423/20829 sayılı 

yazınız. 

İlgi yazı ekinde alınan Adıyaman MilletvekîM 
Ahmet Sırrı özJbek'in yazılı soru önergesine cevap 
metni ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederin. 

A. Mesut Yılmaz 
Devlet Bakanı 

1. KüMrel anlaşmalar çerçevesinde, Türkiye ile 
dış ülkeler arasında küftür bağlarını geliştirmek ama
cı ile. (35) adet kültür derneği faaliyet göstermektedir. 

2« Kültür dernekleri 24 Temmuz 1923 tarihli Lo
zan Sulh Antlaşması, kültürel anlaşmalar ve 7 Ekim 
1983 tariihıli 2908 sayılı Dernekler Kanununun hüküm
leri çerçevesinde faaliyet göstermektedir. 

3, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun l/D 
maddesi ile derneklere ait iktisadî jşletimeler vergi 
mükellefiyeti kapsamına ahnmıştır. Aynı Kanunun 4 
ve 5 inci maddeleri hükümleri açısından, kültür der
neklerinin açmış oldukları lisan kursları Kurumlar 
Vergisi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 7 nci 
maddesinin 3/9 bendi gereğince katma değer vergisine 
talbi 'bulunmaktadır. 

4, Küttür dernekleri, 2908 sayılı Dernekler Ka
nununun 45 inci maddesi hükümlerine göre denetlen
mektedir. 

5, Türkiye'de faaliyet gösteren (Türk - Ameri
kan, Türk - îran gilbi) kültür demeklerimin etkinlik
leri içlin getirilen kitap ve broşür gibi basılı eserlerin 
ibir kısmı diplomatik yolarla, diğer kısmı ise güm-
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rük istemleri yapılarak, yurdumuza sokulmaktadır. 
Bunlar gümrükler tarafından içişleri Bakanlığına in
tikal ötJtürilmekte, adı geçen Bakanlıkça gerekli ince
leme yapıilmakta'dır. Ayrıca, bunların yurt içindekÜ 
'dağıtımı ilerde Valiliklerce kontrol edilmekte ve iz-
denmektödlir. 

Eserlerden zararlı yayın niteliği taşıyanların 5680 
•sayılı Basın Kanununun 2950 sayılı Kanunla değişik 
31 inci makideki uyarınca, yurda sokulması ve da-
ğıtıflma'sının yasaklanması için Bakanlar Kurulundan 
'karar almak üzere gerdkli işlemler yapılmaktadır. 

Türkiye'nin Polonya - Irak - Almanya - Yugoslav
ya - Çekoslovakya - Macaristan - Arnavutluk - Ro-
ımianya - Tunus - Cezayir - Endonezya ve S.S.C.B. 
gibi devletler ile yaptığı ikili anlaşmalara göre kül
türel değişlim programları çerçevesinde kültür der
neklerinin diplomatik kurye ile getirdikleri film ve 
video kasetleri Büyükelçiİkçe Dışişleri Bakanlığı 
Kültür işleri Genel Müdürlüğü kanalıyla içişDerli Ba
kanlığına intikal ettirilmekte, gümrük yoluyla gelen
ler ise Dışiişleri Bakanlığı Kültür îşteri Genel Mü
dürlüğünün bildirilmesi üzerine, içişleri Bakanlığı ta-

• • m* 
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rafımdan gümrükten alınmakta ve film denetleme 
kurullarına sevk edilerek denetlenmektedir. 

Filimler «Filmlerin ve Filim Senaryolarının Denet
lenmesine ilişkin Tüzüğün» 19 uncu maddesine göre 
denetlenmekte olup, «Film Haftasında gösterilmesi 
şartı» ile Kültür derneklerinin kültür haftaları mü
nasebetiyle yurdumuza getirdikleri filmlere «Film 
gösterme izlin belgesi» tanzim edilmek suretiyle izin 
verümekte'dir. 

6. Türkiye'de faaliyet gösteren Kültür Dernekle
rinin «Kur'an Kursları» «Din Kursları» açarak bu 
yönde faaliyet gösterdiklerine dair -bir kayda raıstlan-
ım'aıdığı gilbü böyle bir faaliyet göstermedikleri yapı
lan incelemeden anlaşılmıştır. 

Ancak, izmir îlinde faaliyet gösteren Türk - Ub-
ya Kardeşlik ve Dostluk Demeği'nin İzmir Valiliğine 
21.1.1986 tarihinde Kur'an Kursu açmak için izin ta
lebinde bulunulmuş, ancak bu talep İzmir Valiliğin
ce, Kur'an kurslarının 633 sayılı Kanun ile kimler ta
rafından, hangi şartlarla açılacağının belirtildiğinden 
baihMe reddbdilmiş'tür. 

» » I I 

— 350 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

81 İNCİ BİRLEŞİM 

19 . 3 . 1986 Çarşamba 

Saat : 15:00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGORÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

orman ürünleri İhracatınla ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) <1) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer KaırakolundaM 'bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Baklanından sözlü soru önergesi (6/501) 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzer
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik deıfîeç verildiği id
diasınla ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) (1) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi <6/622) (1) 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'-
ın, Hatay İM çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) (1) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Baya-
zıt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı hareket eden
ler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/548) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, İstan
bul Myükşehiır Beledtiyesinıin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi (6/559) 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa ilerinde yapılacağı berti
len toplu taşıma siisternierine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

9. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

10. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine ilişkim Maliye ve Güm
rük Balkanından sözlü soru önergesi (6/567) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/576) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst
lenmişine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs-
küdar-Eminönü seferini yapan Şehit Kararğlanoğlu 
Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/581) 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Muğla İli Merkez Jandarma Karakolunda bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

15. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine İlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

16. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham-
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/595) 

17. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemıler alındı
ğına linkin Barbakandan sözdü soru önergesi (6/596) 
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18. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, Di-
yarbaikur Cezaevinde meydana gelen ölüm playliaırına 
lişıkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

19. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

20.- — izmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, Ali
ağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/599) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

22. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir ders kitabına ve 
Suriye sınırları içinde vatandaşlarımıza ait tapulu ara
zilerin bedellerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/602) 

23. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

24. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Harran Ovasmın bazı kişilerce parsellen
diği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/609) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği iddia 
edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/610) 

26. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın, Sı
kıyönetim Kanunu uyarınca görevlerinden uzaklaş
tırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/611) 

27. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakanlık Söz-
cüsürice verildiği iddia edilen beyanata ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

28. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 
Yeşilırmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

29. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun ili Merkezi ile Çarşamba ilçesi elektrik şebeke

lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı iddia
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) 

30. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

31. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi üze
rinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

32. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığınca yapılan yabancı dit 
sınavına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/619) 

33. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, dış ülke
lerden aldığımız hampetrolün fiyatına ve taşıtma üc
retine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/620) 

34. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'-
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

35. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

36. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, istan
bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) r 

37. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, istan
bul ilindeki bazı belediyelerin semt ve mahalle pa
zarlarını kaldırma kararı aldığı iddiasına ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

38. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, Londra 
büyükelçimizin bir ingiliz milletvekiline Barış Der
neği davasıyla ilgili mektup yazdığı iddiasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

39. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 28.2.1986 tarihinde yayınknan «icraa
tın içinden» programındaki bir beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/629) -» 

40. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'-
nin, konut kredisinden faydalanan vatandaşların ko
runması için alınan tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon

guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 Ta
rih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 
Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütüklefli Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Ta
rih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının Ya
bancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kul
lanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 Sa
yılı Seçimlerün Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük-

3 — 

lerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa 
önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Mil
letvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; An
talya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arka
daşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kamun Tetoliifü ile Adalet ve Anayasa komisyonla
rı raporları (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 2/313) (S, 
Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 14.3.1986) 
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