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Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

I[. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 8 

A) Geçen Tutanak Hakkında Konuşmalar 8 
1. — Hatay Milletvekili Kâmran Kara-

man'ın, 26 . 3 . 1986 tarihli 84 üncü Birle
şim Tutanağında yer alan beyanları konusun
da, geçen tutanak hakkında konuşması 8:10 

D) Gündem Dışı Konuşmalar 10 
1. — İzmir Milletvekili Durcan Emirba-

yer'in, İzmir - Gümüldür yöresinde yapılacak 
olan Tahtalı Barajı hakkında gündem dışı 
konuşması 10:11 

2. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağa-
gil'in, Amerika Birleşik Devletleri ile Libya 
arasında son olarak Akdeniz'de meydana ge
len olaiylar tok'kında günıd'em dışı konuşması İT: 13 

3. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
istan'bul Belediyesinin toplu taşım aracı ola
rak kullanacağı deniz otobüsleri hakkında gün
dem dışı konuşması 13:15 

C) Tezkereler ve önergeler 
1. — Katar'a gidecek olan Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin 
dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Mehmet Aydın'ın, vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/994) 

2. — Endonezya'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı tsmet Kaya 
Erdem'in dönüşüne kadar Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/995) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Parlamentolararası Türk - Hindistan Dostluk 
Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi 
ve eki Kurucular Kurulu listesi (5/94) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 
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Sayfa 
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 

in, İstanbul - Sarıyer Karakolundaki bir te
cavüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin 
yaptığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/501) 16 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nu
ri üzel'in, Başbakanlıkta görevli bir müşa
vir tarafından yabancı yayın ajanslarına de
meç verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/544) 16 

4. —• Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, danışmanlık için yabancı firmalarla 
anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/622) 16 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Ban
kasına olan borçlarının ertelenmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 16 

6. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin deniz oto
büsleri ile yapacağı toplu taşımacılığa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/559) 16 

7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde ya
pılacağı belirtilen toplu taşıma sistemlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) 16 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya, Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışma
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/561) 16 

9. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak ili Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde 
tütün ekimine izin verilmemesinin nedenine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) 17 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı 
yöneticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yap
tıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/576) 17 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Mer
kezi yapımının üstlenilişine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/580) 17 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 'inşaat ve tesisat malzemeleri 
fiyatlarının kontrolüne ilişkin 'Bayındıdık ve 
İskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/639) 17 

Sayfa 
13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 

in, Üsküdar - Eminönü seferini yapan Şehit 
Karaoğlanoğlu Vapurundaki intihar olayına 
ilişkin İçişleri 'Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/581) 17 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum - Kars deprem ko
nutlarının kesinhesabına ait bazı 'bilgilere 
ilişkin Bayındırlık ve iskân 'Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/640) 17 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/641) 17 

16. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları golir ve giderleri
ne İlişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) 18 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Küçük Sanat Kooperatifleri Ge
liştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Sanayii ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) 18 

18. — (Edime Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi 
Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelin- ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
".özlü soru önergesi {6/644) 18 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve 
İşletme Kredisi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) 18 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Halk Girişimlerini Destekle
me Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 18 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/647) 18 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve 
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Sayfa 
Ticaret Bakamımdan sözlü soru önergesi 
(6/648) 18 

23. — Denizlü Milletvekili Halil İbrahim 
Şahıiın'ûn, Muğla İli Merkez Jandarma Ka
rakolunda bazı vatandaşlara işkence yapıl
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü sotru önergesi <6/5'87) 18 

24. — Konya Milletvekili Salim ErePin, 
Konya Valisinin bir açık hava toplantısında 
halka «imparator» olarak takdim edilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/589) 18 

25. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, MC Donald's Firmasınca üretilen 
hamburgerlerin yurdumuzda satılması için te
şebbüste bulunulup bulunulmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/650) 19 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/651) 19 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 
1984 -1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/652) 19 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/653) 19 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/654) 19 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Camilerini Yaptıracak Köylere 
Yapılacak Malzeme ve Yardım Fonu'nun 
1984 -1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/655) '19 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu'
nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/656) 19 

Sayfa 
32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu 
Yapım Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/657) 19 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Devlet Lojmanları Yapım Fonu'nun 
1984 -1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/658) 20 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Deprem Fonu'nun 1984 -1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 20 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/660) , 20 

36. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'-
nun, hampetrol alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/595) 20 

37. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/596) 20 

38. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir'in, Diyarbakır Cezaevinde meydana gelen 
ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/597) 20 

39. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 20 

40. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, 
Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu ta
şımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/601) 20 

41. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Suriye'de okutulan bir 
ders kitabına ve Suriye sınırları içinde va
tandaşlarımıza ait tapulu arazilerin bedelle
rine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/602) 21 

42. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, 
Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasın
da 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı biber 
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alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

43. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasının bazı ki
şilerce parsellendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/609) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır Hinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 

45. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
U'nın, Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görevle
rinden uzaklaştırılan kamu görevlilerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) 

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

47. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, 
Aşağı Yeşilırmak Ovası sulama projesine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/613) 

48. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'm, 
Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elekt
rik şebekelerinin ihale ve denetiminde yolsuz
luk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/614) 

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

50. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü 
Kasırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapıl
mayacağına İlişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

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

52. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/621) 
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53. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kre
diye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
.(6/624) 

54. —istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul İlindeki vatandaşların su ve su para
sı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/626) 

55. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul İlindeki bazı belediyelerin semt ve ma
halle pazarlarını kaldırma kararı aldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/627) 

56. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
Londra büyükelçimizin bir İngiliz milletveki
line Barış Derneği davasıyla ilgili mektup yaz
dığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/628) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, 28.2.1986 tarihinde ya
yınlanan «İcraatın İçinden» programındaki 
bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/629) 

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

59. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUGSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili M. 
Turan Bayezit'in, Anayasanın 84 üncü mad
desi açısından SHP Milletvekillerinin durumu
nu incelemekte olan komisyonun bazı işlem
lerine ilişkin sözlü sorusu ve TBMM Başkanve-
kili Abdulhalim Aras'ın cevabı (6/633) 

B) Yazılı Somlar ve Cevapları 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, Erciş Tapulama Mahkemesinde gö
rülen davalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
M. Necat Eldem'in yazılı cevabı (7/963) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus 
Bahçeci'nin, İlk ve Ortaöğretim kurumlarında 
okutulan din ve ahlâk derslerine ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1015) 

Sayfa 
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3. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 

Hastürk'ün, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişiklin sorusu 
ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun cevabı (7/1017) 94:95 

4. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Afet İşleri Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi-
ray'm yazılı cevabı (7/1020) 95:98 

5. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, 
Milletvekili lojmanları inşaatına ilişkin soru
su ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı 
(7/1046) 99 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 26,61 

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 Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç otu
rum yaptı. 

Uşak Milletvekili Yusuf Demiri orman köylüle
rinin sorunları, 

Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar, 21 Mart 1986 
günkü muhtelif gazetelerde yer alan asılsız, maksatlı 
ve kamu görevlilerimize karşı haksız isnatlar içeren 
beyanlar, 

Hatay Milletvekili Tevfik Bilal da, Hatay ilinde 
vatandaşlara yapılan işkenceler; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı Kanun teklif
lerinin görüşmelerinin tamamlanabilmesi için Genel 
Kurulun çalışma saatlerinin 26.3.1986 günü saat 22.00'-

Sayfa 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi; İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
20 Arkadaşının Yabancı Ülkelerde Bulunan 
Türk Yurttaşlarının Oy Kullanmalarını Sağla
mak için 26.4.1961 Günlü, 298 Sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
ne İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa 
Önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 
2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi; Adana Milletvekili Coşkun Bayram ve 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın 26.4.1961 
Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gür
kan ve 2 Arkadaşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 
Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Adalet ve Anayasa komisyonları raporları 
(2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 2/313) (S. Sayısı: 
413) 26:54,61:92,100:103 

VII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞ
MELER 54 

1. — Meclis çalışmalarında usule uyulup 
uyulmadığı hakkında 54:60 

ye kadar, 27.3.1986 Perşembe günü de görüşmelerin 
bitimine kadar uzatılmasına dair ANAP Grubu öne
risi kabul edildi. 

Genel Kurulu ziyaret eden Avrupa Konseyi Ge
nel Sekreteri Marcelino Oreja'a Başkan tarafından 
«Hoş geldiniz» denildi. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/501), 
Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in 

(6/544), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/622), (6/576), (6/580), (6/639), (6/640), 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/559), (6/560), 

(6/561), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/567), 

..*.—*»>•••<»»-.<... 
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Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/581), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/641), (6/642), (6/643), (6/644), (6/645), (6/646), 
(6/647), (6/648), (6/651), (6/652), (6/653), (6/654), 
(6/655), (6/656), (6/657), (6/658), (6/659), (6/660), 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 
(6/650), 

İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın (6/596), 
Ağrt Milletvekili İbrahim Taşdemir'in (6/597), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 

(6/610), 
Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Ka-

ra'a'nın (6/602), 
Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/607), 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/613), 

(6/614), (6/615), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/616), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/624), 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/626), 

(6/627), 
Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın (6/628), 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-
yezit'in (6/629); 

Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından, 

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

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in 
(6/587), 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/589), (6/620), 
Ağrı Milletvekili Paşa Sanoğlu'nun (6/595), 

Teklif 
1. — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan'ın 28.3.1983 

Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş
kilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 11 
inci Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesi ve Aym 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/324) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.3.1986) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay

valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (Başkan
lığa geliş tarihi : 25.3.1986) 
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Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/601), 
Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın (6/611), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'-

nun (6/612), 
Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'nin 

(6/630), 
Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın (6/631); 
Sözlü soru önergeleri, soru sahibi ve ilgili bakan

lar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'-

nun (6/609), 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in (6/621); 
Sözlü soru önergeleri de, mehil verildiğinden; 
Ertelendiler. v 

22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Ka
nunu, 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 
ile 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanunlara bazı maddeler eklenmesi hakkında Ka
nun teklifinin (2/302, 2/308, 2/311, 2/312, 2/313) (S. 
Sayısı: 413) görüşmelerine devam olunarak, 26 ncı 
maddesine kadar kabul edildi. 

27 Mart 1986 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 21.50'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Tokat Samsun 

Mehmet Zeki Uzun Süleyman Yağcıoğlu 

2. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.3.1986) 

3. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
Bingöl İlindeki imam ve vaiz kadrolarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) (Başkan
lığa geliş tarihi : 26.3.1986) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, vekâ

leten görev yapan personele ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/1049) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.3.1986) 

II. — GELEN KAĞITLAR 
27 . 3 . 1986 Perşembe 
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2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Ana- I 
dolu Ağaç tşleri Kooperatifine Kayseri ili Merkez 
Ambar Köyündeki bazı parseller için ruhsat verilip J 
verilmediğine ilişkin Bayındırlık ve Mân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1050) (Başkanlığa geliş tari
hi : 25.3.1986) 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri - Boğazköprüsü mevkiindeki cephanelik inşaatına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önerge
si (7/1051) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.3.1986) 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay- I 
seri - Boğazköprüsü mevkiindeki bir kooperatif ara
zisinin Hazineye ait başka bir arazi ile takas edilme
si talebine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1052) (Başkanlığa geliş tarihi : I 
25.3.1986) I 

5. — İzmir Milletvekili Hayrullah Olca'nın, Dev
let Demiryollarında görevli hareket personeline ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1053) | 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.3.1986) I 

6..— Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri ili Sarız ilçesi Yeşilkent Kasabası ile çevre köy- I 
lerinin televizyon yayınını izleyemedikleri iddiasına I 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1054) I 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.3.1986) 

7. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Bolu I 
ili Gerede ilçesine atanan bir öğretmenin eski görev 
yerine iade edilmemesinin nedenine ilişkin Millî Eği- I 
tim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önerge
si (7/1055) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.3.1986) 

8. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, eş I 
durumu nedeniyle atanmasını isteyen bir öğretmenin 
başvurusunun kabul edilmeme nedenine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanndan yazılı soru öner
gesi (7/1056) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.3.1986) 

9. — Erzincan Milletvekili Veysel Voral'un, eş; 

Erzincan'da görevli bir öğretmenin önce Konya son- J 

27 . 3 . 1986 0 : 1 

ra da Mardin iline atanarak mağdur edildiği iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1057) (Başkanlığa geliş-
tarihi : 26.3.1986) 

10. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, 
Refahiye - Şiran ilçelerine bağlı köyler arasında bağ
lantı sağlayacak yolun yapımına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1058) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.3.1986) 

11. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Üç-
dam Kasabası civarından ayrılarak Yedisu - Kar
lıova - Varto - Bulanık - Malazgirt ve Patnos'a ula
şan karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1059) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 26.3.1986) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Tekman - Hacıömer Köyündeki ha
lıcılık okuluna ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1060) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.3.1986) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, il ve ilçelerin kurtuluş günlerine ve kutlama faa
liyetlerine ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1061) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.3.1986) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum'da Mareşal Çakmak Hastanesi yerine 
yaptırılmakta olan yeni hastane inşaatına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1062) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 26.3.1986) 

15. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Diya-. 
net tşleri Başkanlığınca basılan islâm Dini kitabında 
yer alan kuyuların temizliği bahsindeki bilgilere iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1063) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.3.1986) 

16. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, Mersin 
ilindeki bir şirkette çalışan işçilere ödeme yapılma
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1064) (Başkanlığa 
Selis tarihi : 26.3.1986) 

— 7 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılım Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveküi özer Gürbüz 
KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclislinin 85 inai BMfcşiminıi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

Salonda bulunan sayın üyelerin, salonda bulun
duklarını yüksek sesle 'belirtmelerini rica ederim. 

A) GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KO- I 
NUSMALAR 

1. — Hatay Milletvekili Kâmran Karaman'ın, 
26.3.1986 tarihli 84 üncü Birleşim Tutanağında yer 
alan beyanları konusunda, geçen tutanak hakkında 
konuşması 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaman, bir şey 
mıi talep etmiştiniz? 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Evet Sayın 
Başlkan; (İçtüzüğün 59 uncu maddesine göre, bana 
ait, yanlış anlaşılan bir »beyanı düzeltmek istiyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 59 uncu maddesine göre, 
geçen tutanakta size »ait yanlış anlaşılan 'bir beyanı 
düzeltmek üzere söz işitiyorsunuz. 

Sayın Karaman, sadece size ait olan beyanı dü
zeltmek üzere böyle bir söz hakkınız vardır; 'bu ıko- i 
nuda söz veriyorum, buyurun. 

EROL AĞAOIL (Kırklareli) — Hangi beyanı? 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Neye göre I 
veriyorsunuz? • 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 59 
uncu maddesine göre, 'bir sayın 'milletvekilinin, tvitr 
önceki 'birleşim »tutamağında 'bulunan kendisine ait 
bir beyanın düzeltilmesi konusunda, takip eden bir
leşimde söz 'alma hakkı vardır; yanlış geçen bir 'be
yanı düzeltme konusudur. Sayın Karaman bu »ko
nuda söz almıştır. 

Buyurun Sayın Karaman. 
KÂMRAN KARAMAN '(Hatay) — Sayın Baş

kan, söz verdiğiniz için teşekkür ederim. j 

(Gümüşhane Milletvekili İbrahim Turan'a 'kadar 
yoklama yapıldı) 

'BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, 'görüş
melere haşlıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın miılletvekıiılleni; dünkü birle
şimde benim de müdahale etmek zorunda kaldığım 
bir tatsız olay cereyan etti, Ben sizlerin »karşısında 
Türk parlamentosunun »bir milletvekilli olarak konu
şacağım, »burada parti mülahazaları gütmeyeceğim; 
hu, »böyle biline. 

Dün bu kürsüden bir laf sarf edildi; dendi ki, 
«Hatay'da »bazı vatandaşlaıra lifloinci sınıf vatandaş 
muamelesi yapılıyor.» Tepkim hu lafa oldu. Bir 
•olay yanlış bilinir, yanlış 'beyan edilir; bu bir yanıl
gıdır; ama 'bir olay olur, hu olay üzerinde bilerek 
yanlış beyan yapılırsa, huna yalan söylemek denir. 

»Hatay'da ve Türkiye'n'in hiçbir yerinde, hiçbir 
vatandaşa liıkinoi sınıf insan muamelesi yapılamaz ve 
yapılmamaktadır. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu
nu söylemek ayrıcahıktır. 

TEIVFİK BİLAL (Hatay) — Ayrıcalığı siz ya
pıyorsunuz, siz kendiniz yapıyorsunuz. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Bilal, bir dakika, Sayın Bi
lal »bir dakika... 

KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Ben ken
di seçim yöremde ve gördüğüm, 'bulunduğum her 
yerde, bunun mücadelesini yapan ve yapmakta olan 
bir insanım. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — O zaman niye ra
hatsız oldunuz? 

KÂMRAN KARAMAN »(Devamla) — Sayın Bi
lal şimdi hana laf »atıyor. Sayın Bilal gibi bin tane 
talebem şimdi Türkiye'de mühendislik hizmeti ya
pıyor; o da öyle »biline. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

- 8 -
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'BAŞKAN — Sayın Karaıman, Sayın Karaman... 
KÂMRAN KARAMAN {Devamla) — Müdaha

le edince, tabiî cevabını alacak. 
BAŞKAN — Yalnız bir dakika... Ben bir açık-

ılamıada ıbuiun'ayım. 
KÂMRAN KARAMAN {Devamla) — Açıklıyo

rum efendim, açıiklıyorum. 
BAŞKAN — İçtüzüğün, söz aldığınız maddesi... 
KÂMRAN KARAMAN {Devamla) — Açıklı-

yorurn efendim, açıklıyorum. 
Bugün hiçbir parlamenter arkadaşım, Türkiye' 

de vatandaşlara ayrıcalık yapıldığı, nüfus kâğıdına 
göre Türk vatandaşı olana ayrıcalık yapıldığı iddia
sında bulunamaz. Ancak... 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Ben ispatlarım, is
pat ederim; bu yolu savunmayın 'burada. 

BAŞKAN — Sayın Bilal bir dakika; açıklama
sını yapsınlar. 

KAMRAN KARAMAN {Devamla) — Ancak 
Hatay'da, emniyetin el koyduğu geniş çapta bir ka
çakçılık olayı oflımuştur. Emniyetin yaptığı işlemle
rin cevabını ben 'burada verecek değilim, bu konu 
beni ilgilendirmez; Sayın içişleri Bakanımız bu ko
nuda cevap verir herhalde; ancak, ben tekrar vur
guluyorum, Türkiye'de, Türk vatandaşı olan hiçbir 
kimseye, tabiî kanunda 'belirtilen suçları işlemişse 
o noktalar ayrıdır- kalkıp da mezhebine, sununa ve
ya bununa göre ayrı muamele yapılmaz. Bunun ak
sini söylemek, burada ayrıcalığın teşvikidir. Biz 'bu
nun mücadelesini yapıyoruz. 

İSA VARDAL {Zonguldak) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğü uygulayın lütfen. Sataşmasına gerek yok; 
bunları niye açıklıyor? 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Yanlış •beyan
dan bahsediniz. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, «yalan» şeklinde
ki beyanınızı «yanlış» olarak düzeltir misiniz? 

KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Belki 
«yalan» dedim, «yanlış» demem dana doğru olabi
lirdi. Bu kürsüde söylemem zaten, 'burada yanlış de
rim; fakat o aradaki 'heyecanıma bağışlayın, ayrı
calığın teşvikine karşı soğukkanlı davranışta buluna
mıyorum; çünkü 'bunun mücadelesinde 'bütün gücüy
le çalışanlardan birisiyim. 

fSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğü uygulayın. 

KAMRAN KARAMAN (Devamla) — Ayrıca 
burada, ta'biî değineceğim; ben duymadım sayın ar
kadaşım... 

(BAŞKAN — Saym Karaman, konu anlaşıldı. 
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — ... ben 

çıktıktan sonra iki laf söylemiş; o onun değer yar
gısı, 'benim söylemem değil; çünkü 'ben, aslında de
ğer yargısı yürütecek yetenekte olduğunu sanımıyo-
rum. Ayrıca 'bir ithamda daha bulunmuş... 

BAŞKAN — Sayın Karaman.,. 
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — ... bu ko

nuda 'bildiği 'bir şey varsa kalksın söylesin. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kanaırııan, anlaşılmıştır. 
KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Saygılar 

efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Siz ne açın soz 

verdimiz, ne söyledi. 
TEVFlK BİLAL (Hatay) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Saym Bilal, hangi konuda? 

TEVtFM. BİLAL (Hatay) — Yetenek konusun
da, 

Sayın Başkan, kaçakçılık konusunu burada dile 
getirdi; 'ben burada kesinlikle kaçakçılık olayına de
ğinmedim, ibenıim görüşlerimi saptırdı. 

'METİN ÜSTÜNEL (Adana) — «Yeteneksiz». 
dedi. 

BAŞKAN — Değil, yeteneksiz değil. 
AYHAN FİRAT (Malatya) — Arkadaşımıza «ye

teneksiz» dedi. 
BAŞKAN — Sayın Bilal, size hangi konuda sa

taşıldığını 'belirtir misiniz? 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — «Saym ©M yete

neksizdir» dedi. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — «Yetenekli oldu
ğunuzu zannetmiyorum» dedi efendim, zabıtlar var, 
söz hakiki doğuyor. 

BAŞKAN — Yetenek bir yana da, sizin ileriye 
sürdüğünüz beyandan, görüşten ayrı 'bir görüş, söze 
ait... 

TBVFİK BİLAL (Hatay) — Bana ait olmayan 
<ayn bir görüşü dile getirdiler. 

BAŞKAN — Hangi konuda, onu alayım da 
ona göre... 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Genelde dedikleri
mi saptırıp 'başka türlü anlattılar, belirttiler. 

BAŞKAN — Sayın Bilal, İçtüzüğün 70 inci mad
desi bu konuda size söz hakkı veriyor. Yalnız, demin 
sayın Karamans da 59 uncu maddeye göre söz al
masına rağmen, söz aldığı konudan taşmış ve Genel 
Kurulun tepkisine, rahatsızlığına sebep olmuştur. Si-
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ze de, sadece, sizin belirtmek istediğiniz konudan ay
rı olanak anlatılan 'bölümün düzeltilmesi için içtüzü
ğün 70 lineti1 maddesine göre söz veriyorum ve yeni 
bir sataşma hakkı meydana çıkarmayacak şekilde 
(konuşmanızı rica ediyorum. 

Buyurun. (SOP şuralarından alkışlar) 
TEVFİK BİLAL.(Hatay) — Sıayın Başkan, sayın 

mffietvefcileri; Sayın Karaman'm, sataşma dolayısıy
la bugün burada yapmış oldukları açıklamalar so
nunda benim konuşmam tamamen saptanmıştır. 

Sayın Karaman, şahsıma atfen «yeteneksiz» de
di. Halbuki kendisi 'benden çok daha yeteneksiz; 
çünkü, Hatay'ın hiçbir sorununa değinmedi. (ANAP 
sıralarından «Bu ne oldu Sayın Başkan?» sesleri, gü
rültüler) Burada Hatay'ın hiçbir sorununu savunma-
mıaktadır. Hataylı vatandaşlarımızın... 

BAŞKAN — Sayın Bilal, sizin anlattığınız ko
nunun, Sayın Karaman tarafından yanlış anlatılan 
bölümünü, İçtüzüğün 70 mci maddesine göre açık
layınız. (ANAP şuralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, bir dakika... Lütfen 'karşı
lıklı konuşmayalım.. 

TEVFİK BİLAL (Devamla) — Lütfen... Bir da
kika... Dinleyin, anlatayım efendim. 

Hataylı vatandaşlarımıza Suudî Arabistan'ca vi
ze verilmemesi olayı Türkiye'de bir seneden beri 
yankılanmakta ve hükümet 'bunu önleyememektedir. 
Bu konuda.görüşme yaptığımız Suudi Arabistan Kon
solosluğu yetkilileri, kendilerince böyle bir sorunun 
yaratıtoadığını kesin bir ifade lile açıkladılar. Bu
gün Hataylılara Suudî Arabistanca vize verilmemesi, 
ikinci sınıf vatandaşlara uygulanan muamele değil 
midir; burada sizlere soruyorum. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — 'Sataşma ile ne ilgisi var? 

TEVFİK BİLAL (Devamla) — İlgili değM midir 
efendim? 

BAŞKAN — Sayın B M bir dakika efendim... 
Sorulu cevaplı konuşmayalım; «Değil oıidk?» 

derseniz, hemen cevap veriliyor. Siz kendi konunu
zu açıklayınız. ' 

TEVFİK BİLAL (Devamla) — Sayın Karaman, 
dünkü konuşmamla lirtibatlıandırarak kaçakçılık ola
yı nedeniyle Hatay'da başlatılan operasyonu dile ge
tirdiler. Halbuki dünkü konuşmamda kesinlikle bu 
konuya değinmedim, konumu burada anlatamadım; 
fakat bir, biırbuçuk seneden beri Hataylı vatandaş
larımıza. emniyet müdürlüğünde vaki işkence olayla- | 

irinin hepsi ispatlıdır. Bugün Samandağ İlçemizde 
haftada bir, iki günde bir vatandaşlar toplanıp, em
niyet müdürlüğünde işkence yapılmaktadır. Yüce 
Meclise arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
NİHAT HARMANCI (Konya) — Yalan söylü

yorsun. 
BAŞKAN — Sayın Bilal lütfen, bir dakika... 
Sayın milletvelkilleri, bu kürsü hepinizin; İçtüzü

ğe göre her konuyu burada tartışacağız, parlamento
muz burası. Yalnız, birbirimizi yaralayıcı sözleri söy
lemekten kaçınacağız. 

Sayın Bilal, • Sayın Karaman, size karşı kullan
dığı «yalan» sözünü «yanlış» biçiminde düzeltti. Dün, 
siz de aynı biçimde iade etmiş ve «siz yalan söylü
yorsunuz» demiştiniz. Sizden de, Başkanlık olarak 
rica ediyorum; «yanlış» biçimde düzeltin. 

Konuşmalarımızda dikkatli olmamız gerekir.: 
TEVFİK BİLAL (Devamla) — Yanlış söylüyor

sunuz Sayın Karaman. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilal. 
(SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan., 

usul hakkında söz istiyorum. 
O sözü şöyle değiştir, bu sözü böyle değiştir olmaz; 

burası ilkokul değil, burası Türkiye Büyük Millet 
Meclisi. 

BAŞKAN — Sayın Batumlu lütfen, Başkanlık tak
dir etmektedir; talebinizin usulle ilgisi yoktur. 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, İz

mir - Gümüldür yöresinde yapılacak olan Tahtalı Ba
rajı hakkında gündem dışı konuşması 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, üç arkadaşımı
za söz vereceğim. 

İlk söz, İzmir - Gümüldür yöresinde yapılacak olan 
Tahtalı Barajı hakkında, İzmir Milletvekili Sayın 
Durcan Emirbayer'in. 

Buyurun Sayın Emirbayer. (SHP sıralarından al
kışlar) 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; gündem dışı söz almamın 
nedeni, İzmir İlimizin içme suyu teminine katkısı ola
cak Gümüldür-Tahtalı Barajıdır. 

Bu barajımızın birinci etapta proje ve etütleri 
yapılmış, istimlakleri devam etmektedir. Söz konusu 
barajın bir an evvel devreye girmesini gönülden ar
zuluyoruz. Aslında, bu baraj sayesinde yüzbinlerce in
sanımız suya kavuşmuş olacaktır. Bu güzel hizmete 
karşı katiyen art niyetli olmadığımızı belirtmek, hat* 
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ta emeği geçenleri kutlamak istiyorum. Ancak, bir hiz
met yaparken, yararını ve zararını hesaba katarak, 
duygusal olmadan hareket etmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, yapılacak baraj, Cumaova-
sının bir kısmını, Keler Köyü, Develi Köyü, Bulgur
ca ve Çamlköyü arazilerini kapsamına almaktadır. 
Bu araziler umumiyetle kırsaldır. 

Yine, köylerimizin biraz ilerisinde. Şaşa! Köyü 
vardır; Şaşal-Pınar olarak içtiğimiz suyun menbaıdır; 
su bu köyümüzden çıkmaktadır. Buradan çıkan men-
ba suyu İzmir özel İdaresinin tasarrufundadır. Men-
badan iki kilometre mesafede Gümüldür yolu güzer
gâhı üzerinde özel İdare tarafından yaptırılan su do
lum tesisleri vardır. Bu tesisi, Yaşar Holding, özel 
İdareden, seneliği 41 milyon liradan kiralamıştır; an-

,caık her yıl kira yenilenecek ve başkasına verilmeye
cektir. Anlaşma şekli ve şartı bu. Zannediyorum bir
kaç yıldır bu tesis Yaşar Holdingin karındadır. 

Değerli üyeler, gelişmeleri şöyle sergilemek istiyo
rum : Baraj göl alanı, su dolum tesisinden itibaren 
onbeş yirmi kilometre uzunluğunda, Gümüldür hudu
duna kadar tespit edilmiş, suyun burada kesilmesi 
kararlaştırılmış, proje ve etütler buna göre yapılmış
tır. 

Yıllar sonra, barajın bu kez dört kilometre da
ha ileri alınmasına karar verilmiştir; yani Gümül
dür Kasabamızın yarı sahasını alıyor. Bu baraja as
lında, doğru deyimiyle, gölet de diyebiliriz. 

Sayın milletvekilleri, mesele şu : Eğer baraj, ön
ceki kararlaştırıldığı yerden kesilirse -ki, doğal olarak 
en münasibi böyledir- yukarıdaki Şaşal Su Dolum Te
sisleri barajın koruma alanı içerisinde kalabiliyor. As
lında su dolum tesisi barajdan etkilenmiyor, çalışabi
lir durumunu muhafaza ediyor. Mahzuru, sadece ba
raj koruma sahası içerisinde olmasındadır. Barajın üç 
dört kilometre daha ileriye götürülmesi için her ne
dense, ANAP İzmir 11 Başkanı büyük gayret sarf 
etmektedir. Tabiî sebebini anlamak zor değildir; il-
kesel anlayışının ürünüdür. 

Ben, mağdur olan köylü vatandaşlar adına sesle
niyorum; bu meselenin yeniden, en doğru şekilde -ha
tır için değil- hukuk kuralları içerisinde çözümlenme
sini istiyorum. 

'Sayın milletvekilleri, barajın üç dört kilometre Gü
müldür arazMne kaydırılmasıyla, yukarıdaki su do
lum tesisi koruma alanından çıkabilir; ancak, suyun 
en doğal yerden kesilmesi yerine, su dolum tesisinin 
ve onun işleticisinin hatırı veya İzmir özel İdaresinin 
plansız yaptırdığı tesisin kurtarılması için, yeniden 

milyonlarca lira harcanacak, istimlakler yapılacak artı 
millî servet kaybına; artı, büyük para sarfına ve su
yun doğal şartlar nedeniyle olumsuz yerden kesilmesi 
ile devletimizin büyük para kaybına ve köylümüzün 
430 dönüm tapulu arazisi ile Hazineye ait bin dönüm 
çok münbit arazinin katliamı yanında, yine sular al
tında kalacak bu arazide, dünyanın en güzel naren
ciyesi olan satsuma (mandalina) bahçelerinin mahvı
na sebep olunacaktır. Bu arazilerde, 122 ailenin bah
çeleri vardır. Yılda ortalama 6 milyon kilogram mah
sul veren 60 bin ağaç yok olacak; yılda 5 milyar li
ralık mahsul veren ağaçların kaybıyla, yan etkileri 
yönünden yine büyük bir iş potansiyelinin ortadan kal
dırılmasına neden olunacaktır. Yani yan iş potan
siyeliyle birlikte 8 - 10 milyar lira zarara karşı, su do
lum tesislerinden 41 milyon lira kira geliri sağlanacak
tır. 

'Değerli arkadaşlarım, taraflılığın, hesapsızlığın ve 
laubaliliğin bu kadar ileri gitmesi çok üzücüdür. İhraç 
malı olan bu meyve ülkemize yılda 10 milyon dolar 
döviz getirirken, holding safoibi bir işadamımızın dü
zeni bozulmasın veya özel idarenin bilgisizce yaptır
dığı tesıis ortaya çıkmasın diye, çok büyük bir millî 
servet ortadan kaldırılacaktır. Asılında, bu katliamın 
yerine, su dolum tesisinin, suyun çıktığı esas yere ak
tarılmasıyla mesele çözümlenecek, dolayısıyla barajın 
kesitli daha önce belirlenen yerde kalacaktır. 

Neticeten, vatandaşlarımız yönünden, millî gelir 
yönünden, hak ve adalet yönünden, yöredeki halkı
mızın mutluluğu yönünden, alakalıların, konuyu hir 
çözüme kavuşturacakları inancıyla hepinize saygılar 
sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emirbayer. 
2. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Ame

rika Birleşik Devletleri ile Libya arasında son ola
rak Akdeniz'de meydana gelen olaylar hakkında gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Amerika Birleşik Devletleriyle Lib
ya arasında Akdeniz'de meydana gelen son olaylarla 
ilgili olarak, Kırklareli - Milletvekili Sayın Erol Ağa-
gil'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ağagil. (SHP sıralarından alkışlar) 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Türkiye'yi, son günlerde en çok 
ilgilendirmesi gereken iki önemli konu var. Bunlardan 
bir tanesi, güneydoğuda cereyan eden son derece va
him, düşündürücü ve üzücü olaylardır. İkincisi de, 
Amerika Birleşik Devletleriyle Libya arasındaki, Ak-
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denizi bir sıcak harp denizi haline getirmeye yönelik 
faaliyetlerdir. 

Maatteessüf, şu andaki mevcut temsil miktarıyla 
da Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiği ehemmi
yeti her zaman gösterdiği gibi bugün de yineleyen hü
kümet, Türk Ulusunu yakından ilgilendiren, bütün 
Türk Milletinin duyarlı olduğu bu çok önemli iki 
konuda da şu ana kadar yüce Meclisi ve sayın parla
menterleri bilgi sahibi etmek ve bu mevzularda uygu
ladığı politikayı bizlere anlatmak için, ne ihtiyaç du
yup huzura gelmiş, ne de bu konunun bizlere duyu
rulmasına lüzum olduğunu hissetmiştir. 

(Hükümet bunu hissetseydi ve burada bilgi versey
di, belki konu daha derinliğine tartışılabilir ve Türk 
'Milleti de bu konuda, sizlerin de yardımları ve kat
kılarıyla, belki şu ana kadar takinamadığı şekilde ke
sin tavırlar takınmak suretiyle daha da bilinçli me
sajlar verip, dünyaya, Türkiye'yi temsil edecek dav
ranışlarını açıkça ortaya koyabilirdi. Bu konuda bil
gi verilmemiş olması çok büyük bir zafiyetti ve bu 
zafiyeti büyük bir teessürle, büyük bir infialle dile 
getirerek sözlerime başlıyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Amerika Birleşik Devletlerinin, dünyada -kendi is
tihbarat örgütlerinin değerlendirmesine göre- terör 
odağı olarak tanımladığı ülkelerden biri olan Libya 
ile Sirte Körfezinde giriştiği sıcak harp, bir Akdeniz 
ülkesi ve aynı zamanda da NATO üyesi olan Türki
ye açısından hayatî önemi haiz bir gelişmedir ve bü
tün Türk Ulusunu çok yakından ve derinden ilgilen
dirmektedir. 

Olayın, şüphesiz hukulkî ve fiilî nedenleri, sebep
leri vardır. Hukukî nedenleri açısından, eğer çatışma
nın sebebi, karasuları ile ilgili uluslararası bir anlaş
mazlık ise, bunun çözüm yeri gene uluslararası hu
kuk mercileridir; tabiî ki, ilaveten de, diplomatik gi
rişimlerdir. Yoksa, her ülkenin idarecileri, kendilerini 
haklı gördükleri her uluslararası konuda, olayı kendi 
silahlı güçlerine dayanarak ve harp ile çözüme gö
türmeye kalkarlarsa, sanırım kısa zamanda dünyada 
harbin içine girmeyen hiçbir ülke kalmaz. Dünya ba
rışınla böyle bir anlayışla varmak ise asla mümkün 
değildir. Dolayısıyla, Amerika Birleşik Devletlerinin 
böyle bir olayda hakkını silahla aramaya kalkmasını, 
dünya barışını temine çalışma havariliği propaganda-
larıyla bağdaştırmak asla mümkün değildir. 
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meşine sebep olan taraf da, gene Amerika Birleşik 
Devletleri olarak görülmektedir. 

İki ülkenin bu derece gergin olduğu bir ortamda 
ısrarla bölgede tatbikat yapmak gerekli miydi, zama
nı mıydı? 

iMUSA ATEŞ (Tunceli) — Biç de değil; kendine 
güveniyor, kendine pazarlar yaratmak istiyor. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Kıbrıs konusunda 
bizden Akdeniz'in güvenliği ve Akdeniz'de barışın ko
runması için tavizler vermemizi isteyen, bunu her fır
satta yineleyen ve bizi devamlı sıkıştıran Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti, kendisiyle ilgili bir se
bep gündeme gelince, sebep zahirî dahi olsa, barış 
şarkılarından derhal vazgeçebiliyor. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın üyeler, demek istiyorum ki, olayın başlan
gıcında kışkırtıcılık, Amerika Birleşik Devletlerinin 
binlerce mil uzağında ve kendisi tarafından yapılmış
tır. 

Daha onbeş gün önce Karadeniz'de Sovyet kara
sularına gireceksiniz, hemen bunun arkasından, Akde-
nizlde Libya karasularını ihlal iddialarına bilinçli ola
rak neden olacaksınız ve tam o esnada da Amerika 
'Birleşik Devletleri Dışişleri Balkanı, tesadüfen ve sa
nayicilerimizle tekstil anlaşmaları konusunu görüşmek 
üzere Türkiye'de bulunacak; bu tesadüfe de biz, Türk 
Ulusu olarak ve sayın parlamenterler olarak, hükü
met kadar safça inanacağız... (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bunu, yüce kurulun takdirine su
nuyorum. Keşke buna inanmak, hükümet kadar, biz
ce de mümkün olsaydı. 

Sayın üyeler, Amerika Birleşik Devletlerinin bu 
olayda asıl amacı, şüphesiz, Libya Lideri Kadldafi'yi 
devirmek veya ona iyi bir ders vermek; ama hem ken
di kamuoyunu, hem de dünya kamuoyunu, yaptığı hu
kuk dışı eyleme ikna etmek için birtakım zahirî se
bepler yarattı ve yaratıyor. Türkiye ise, bölgedeki ül
keler içerisinde bundan en çok etkilenenlerden birisi. 

Bakınız, neler bizi etkileyebilir, kısaca açıklamaya 
çalışacağım. 

Libya, bu olay dolayısıyla Türkiye'den yardım ta
lep etmiştir. Hükümet, şu ana kadar buna hiçbir ce
vap vermemiştir. Sayın hükümetin buna bir cevabı var 
mıdır; varsa nedir? 

(Burada yüce parlamenterlere bir konuyu hatırlat
mak istiyorum : 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında bize 
ilk defa yardım teklif eden ve sonradan bunu fiilen 
gerçekleştiren ülke, Libya'dır. (Alkışlar) 

Ayrıca, geçen ocak ayından beri olayların bu aşa
maya gelmesinde, devamlı kışkırtıcı ve teşvik edici 
davranışlarıyla anlaşmazlığın bir sıcak harbe dönüş-
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İran, Sovyetler Birliği, Suriye, Cezayir, Tunus, 
Fas, Kuzey Yemen, Filistin Kurtuluş örgütü gibi is
lam ülkelerinin de içinde bulunduğu bölgedeki ve 
komşumuz birçok ülke, Libya'yı bu olayda destekle
diklerini ve onun yanında olduklarını resmen açıkla
mışlardır. Bu ülkelerle, önce ekonomik, sonra da siya
sî ilişkilerimiz, bu olaydan dolayı, Amerika yanında 
yer alırsak, etkilenmeyecek midir? 

Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri üslerinin, 
olaya herhangi bir şekilde, dolaylı dahi olsa karıştırıl
ması sonucu Türkiye, sonu çak güç bir maceraya sü
rüklenme tehlikesiyle karşılaşmaz mı? 

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanının, ola
yın vuku bulduğu sırada Türkiye'de oluşu ve görüş
lerini Türkiye'de iken açıklaması, tamamen bir tesa
düf olarak nitelendirilebilir mi; maksatlı olduğu da 
düşünülmemeli midir? 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Zaten tertip. 
EROL AĞAGIL (Devamla) — Bence bu konu, 

Türkiye tarafından üzerinde ciddî olarak durulması 
gereken en önemli bir konudur. 

Dünya barışının devamı maksadıyla girişimlerin 
devam ettiği Sovyetler Birliği-Amerika Birleşik Dev
letleri ilişkileri esnasında bu olayın vuku bulması, bu 
ilişkilerin tekrar gerginleşmesine ve bölgede Sovyetler 
Birliği ile komşu olan Türkiyeye menfî yönde etki 
yapmaz mı? 

Kendi millî çıkarları açısından Amerika Birleşik 
Devletlerinin yanında yer almayı, en azından, sessiz 
kalmayı yeğleyen bazı ülkelerin, benzer olaylarda 
Amerika Birleşik Devletleri davranışını örnek almayı 
planlamaları ihtimali dahi, Türkiye için derin sıkıntı 
ve problemler yaratmaz mı? (SOP sıralarından alkış
lar) 

ISayın Başkan, değerli milletvekilleri; olaylar -kor
karım ki- şu veya bu boyutta uzunca bir süre daha 
devam edecek ve Türkiye, bölgemizde, bu olaylardan 
en çok etkilenecek ülkelerden biri olacaktır; hükü
met ise, Başbakanın, bugün öğleyin ajanslarda çıkan 
ve fakat suya sabuna dokunmayan ve bizi tatmin et
meyen beyanatı hariç, şu ana kadar konu hakkındaki 
hiçbir tavrını Türkiye Büyük Millet Meclisine ve ka
muoyuna açıklamamıştır. 

Hükümetin, Türk Milletini, sonu belirsiz bir ma
cerayla sıkıntıdan uzak tutabilecek her türlü tedbiri 
almasını, Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri üs
lerinin bu maksatla kullanılmaması için hiçbir fırsata 
imkân bırakmayacak tedbirlere mutlak ve derhal baş
vurmasını, komşu ülkelerle siyasî ve ekonomik ilişki-
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terimizin bu sebeple menli yönden etkilenmesini önle
yecek girişimleri devam ettirmesini, yaratılan fiilî -du
rumu kınamasını, ülkemizi ziyarete gelecek müttefik 
hükümet adamlarının bu ziyaretlerinin zamanlaması 
nedeniyle Türkiye'ye en ufak bir zarar dahi vermesine 
meydan vermeyecek tedbirleri almasını ve bahsi geçen 
konuyla ilgili olarak da, açılk bir şekilde, aldığı tavır 
hakkında Türk kamuoyuna ve parlamentosuna derhal 
ve teferruatlı bilgi vermesini talep eder, yüce heyeti 
saygıyla selamlarım. (SHP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 

3. — Konya Milletvekili Salim EreVin, İstanbul 
Belediyesinin toplu taşım aracı olarak kullanacağı de
niz otobüsleri hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İstanbul Belediyesinin toplutaşım 
aracı olarak kullanacağı deniz otobüsleri konusunda, 
Konya Milletvekili Sayın Salim Erel; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Kon
ya bitti die İstanbul'a mı uzandın? 

SALİM EREL (Konya) — İstanbul'dan bize fır
sat kalsın .diye bu konuşmaları yapıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Erel, devam edin. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlaya
rak konuşmama başlıyorum. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
Oğlum, şu mikrofonları düzeltin, illa bakanlar çı
kacak da ondan sonra mı düzelteceksiniz? 

BAŞKAN — Sayın Yücel, düzeliyor mikrofonlar. 
Başkanlığa hitaben konuşun lütfen. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (ZonguÜdak) — 
Affedersiniz. 

BAŞKAN — Evet. 
Devam edin Sayın Erel. 
SALİM EREL ı(Devanüa) — Sayın milletvekil

leri, imtiyazsız, sınıfsız bir millet olduğunuzu vur
gulayarak, devletin ve demokrasinin esprisini, te
masım yıllar önce çok iyi işleyen yüce Atatürk'ü
müze her zaman olduğu gibi şükranlarımızı belirte
rek sözlerime başlıyorum. 

Bugünlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve 
İstanbul, İzmir gibi büyüklüğü tartışılmaz olan şe
hirlerimize özel bir hizmet imkânı sağlamaktan bü
yük şeref ve gurur duyan Sayın Başbakanın, gün
deminde, İstanbul kent içi ulaşımına çözüm olarak 
düşünülen deniz otobüsleri bulunmaktadır. Maliyeti 
75 - 80 milyar lira civarında olacak olan deniz 
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otobüsleri, katamaran denilen iki çift tekne üze
rinde geniş bir güverte alanına sahip, hızlı; özellikle 
nehir, kanal, körfez veya göl gibi, coğrafî özellik 
taşıyan yerlerde turistik amaçlı kullanılma alanı 
bulmuş teknelerdir. 

Sayın milletvekilleri, bu deniz otobüsleri, satmal
ına bedeli, işletme, altyapı yatırımları açısından, 
geleneksel yolcu taşımacılığına göre pahalı olan 
deniz araçlarıdır. Gemiler için yapılacak yatırım 
miktarına eşit bir meblağ da, özel iskeleler yapımı 
için gerekmektedir. Şu anda, bu tip yeni tekneleri, 
İstanbul'un mevcut iskele olanakları ile çalıştırmak 
son derece irrasyonel olacaktır. 

Deniz otobüslerinin belirgin özelliği, kitle ula
şımında önemli bir unsur olmak değil, hızlı ula
şımı, pahalı bir şekilde de olsa, gerçekleştirmesidir. 
özel tipte gemiler olması nedeniyle, personelin de 
özel bir eğitime tabi tutulması ve iki deniz otobüsü 
için kurulan bir işletmede, toplam olarak, idareci, 
mühendis, gemi adamı gibi 75 ila 90 kişinin istihdamı 
gerekmektedir. 

Sayın millevekilleri, halen çalışan şehir hattı ge
mileriyle ekonomik bir karşılaştırma yapacak olur
sak, deniz otobüslerinin, gerek akaryakıt sarfiyatı, 
gerek taşıdığı yolcu ve maliyeti bakımından, halen 
çalışan şehir hattı gemilerinden çok farklı ve pahalı 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, mutlaka yanıt beklediğimiz 
sorularımızı yüce Meclise açıklamakta da yarar gö
rüyorum. 

istanbul Büyükşehir Belediyesi, uzmanlık alanına 
giren konularda hizmet etmek üzere yasayla kurul
muş bir kurum olan Gemi Mühendisleri Odasıyla 
bu konuda görüş birliğine varmış mıdır? 

Şehir hatları yolcu taşımacılığı, Türkiye Deniz
cilik İşletmeleri tekelindedir. Uzun bir süreden beri 
bu hizmeti yürüten Türkiye Denizcilik İşletmeleri
nin bu konudaki görüşü nedir? 

Deniz otobüsleri ihtiyacı, niçin ve nasıl doğmuş
tur? Belirli bir fizibilite etüdü önceden yapılmış mı
dır veya bu teknelerin alımına karar verildikten son
ra belirli bir marka ve firmanın durumuna göre mi 
gerekli istemler yapılmıştır? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Kim getiriyor? 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Hangi 

firma getiriyor. 
SALİM EREL (Devamla) — Anlatacağım. 
Bu teknelerin niçin mutlaka ithal edilmesi gerek

tiği sorusuna açık bir yanıt alınamamaktadır; çün

kü, gerek Türkiye Gemi Sanayii Anonim Şirketinin, 
gerekse gelişmiş bazı özel sektör tersanelerinin teknik 
olanak ve bilgi birikimleri, bu tip teknelerin yapımı 
için kesinlikle elverişlidir. Türkiye'nin bunca yıldır 
biriken ulusal teknik olanak, mühendislik ve işçi
lik becerilerini görmezlikten gelmenin, kabul edile
bilir bir yanı olamaz. Türkiye tersanelerinde bu tip 
gemiler mutlaka yapılabilir. Adedi 30'a varan millî 
tersanelerimiz atıl ve işsiz durumdadır. Niçin altı 
oniki ay gibi belirli bir süre deneme yapılmadan bağ
lantı yapılıyor? 

Belirli bir marka deniz otobüsünün temsilcisi 
olan Albatros Firmasına ihalenin kazandırılmasının 
gerekçesi nedir? 

Geçmiş yıllarda çalıştırılan benzeri deniz otobüs
lerinin hizmetleri ve bu arada sağladığı yarar ve 
meydana getirdiği zarar arasında bir kıyaslama ya
pılmış mıdır? 

Sayın milletvekilleri, parlamenter demokrasinin 
ve planlı kalkınma fikrinin vazgeçilmez taraftarları
yız. Kamu hizmetlerinin, bütün yurt köşelerine, 
dengeli, adaletli ve verimli bir biçimde dağıtılma
sından yanayız. Bir tarafta vatandaşlar tabut içerisin
de hastasını götürmeye çalışırken, diğer tarafta İstan-" 
bul Belediye Başkanının isteğinin yerine getirilebil
mesi için deniz otobüslerinin devlet imkânlarıyla 
alınmasından yana değiliz. Belirli yerleşim bölge
lerinin refahını bilhassa artırıp, yurdumuzun diğer 
yörelerinin yol, su, elektrik, okul, hastane, kanalizas
yon, telefon gibi, insan yaşantısı için mutlaka zo
runlu altyapı yatırımlarını savsaklamak, hangi kal
kınma anlayışıyla bağdaştırılabilir? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Albatros'un Tür
kiye temsilcisi kim? 

SALİM ŞREL (Devamla) — Devletin ve demok
rasinin güçlü olması, toplumun topyekûn güçlü olma
sıyla sağlanır, Uygarlığın ve modern teknolojinin 
imkânlarının asla karşısında değiliz; ancak, halkın 
emeğinden, halkın alın terinden oluşan vergi gelir
lerinin, belirli birkaç bölgeye ve bu bölgelerin belirli 
kesimlerine, kitlelerine, adalet ilkeleriyle asla bağdaş
mayan bir anlayışla, verimsiz yatırımlar şeklinde akı
tılması ve ancak böyle bir uygulamanın kalıntıla
rının halkımızın hizmetine ulaşabilmesi, hangi devlet, 
hangi demokrasi, hangi planlı kalkınma anlayışıyla 
bağdaşabilmektedir? Gelecek seçimleri alacak şekil
de değil, gelecek kuşaklara kalacak şekilde yatırım
lara yönelmeliyiz. 
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Yüte Meclise saygılar sunarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Katar'a gidecek olan Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin dönüşüne 
kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın, 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/994) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Gündemin «Sunuşlar» kısmında Cumhurbaşkan

lığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup bilgileri
nize sunacağım. 

Tüfkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 28 Mart 1986 ta

rihinde Katar'a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin dönüşüne kadar; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Endonezya'ya gidecek olan Devlet Bakanı 

ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in dönü
şüne kadar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı
na, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşıkanlığı tezkeresi 
(3/995) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 29 Mart 1986 tari

hinde Endonezya'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdem'in dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamen-
tolararası Türk - Hindistan Dostluk Grubu kurulma
sına ilişkin Başkanlık tezkeresi ve eki Kurucular Ku
rulu listesi (5/94) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, onayınıza su
nacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamentolar-

arası Türk - Hindistan Dostluk Grubu kurulması için 
ilişik listede isimleri yazılı sayın milletvekillerinden 
oluşan kurucular kurulunun istemi, hükümetin de ko
nu hakkındaki görüşü alındıktan sonra, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 15 Ocak 1986 
tarihli toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 16.1.1964 tarih ve 378 sayîTı 
Kanunun, 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile 
değişik 4 üncü maddesi uyarınca, sözğü edilen dost
luk grubunun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen kanunun 4 üncü ve bu kanunun uygu
lanmasına ilişkin yönetmeliğin 4 üncü maddeleri uya
rınca, yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Abdülhalim Araş 
T. B. M. M. 
Başkanvekili 

Parlamentolararası Türk - Hindistan Dostluk Gru
bu, Kurucular Kurulu : 

Ercüment Konukman (İstanbul) 
Ferruh tlter (İstanbul) 
Leyla Yeniay Köseoğlu (İstanbul) 
Fahir Sabuniş (Bursa) 
İbrahim Ural (İstanbul) 
Yılmaz önen (İzmir) 
Göksel Kalaycıoğlu (Ankara) 
İlker Tuncay (Çankırı) 
Oğan Soysal (Ankara) 
İsmail Şengün (Denizli) 

BAŞKAN — Onaylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

BAŞKAN — Gündemin, «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Bir seneye 

yakın, Başbakan yok efendim. 
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 ncı sırada, Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in, İstanbul - Snyer Karakolundaki bir 
tecavüz iddiası hakkında emniyet amirinin yaptığı 
açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Canver?.. Yok. : 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, \ 

Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından yabancı 
yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Eskişehir Milletvekili 
Mehmet Nuri Üzel'in, Başbakanlıkta görevli bir mü
şavir tarafından yabancı yayın ajanslarına politik de
meç verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Üzel?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
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 sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, danışmanlık için yabancı fir
malarla anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sorusu vardır. | 
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VE CEVAPLAR 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru 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, Hatay İli çiftçilerinin Zi
raat Bankasına olan borçlarının ertelenmesine ilişkin 
Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Demirtaş?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile yapaca
ğı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin deniz 
otobüsleri ile yapacağı toplu taşımacılığa ilişkin Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 

İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illerin
de yapılacağı belirtilen toplu taşıma sistemlerine iliş
kin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, Konya, Ereğli Şeker Fabrikası yapım 
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çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — 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 — 9 uncu sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in, Uşak îli Eşme İlçesine bağlı bazı köy
lerde tütün ekimine izin verilmemesinin nedenine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — 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) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Uçak Servisi Anonim Şirke
tindeki bazı yöneticilerin gıda alımlarında usulsüzlük 
yaptıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
/ / . — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst-
lenilişine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Mer
kezi yapımının üstlenilişine ilişkin İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, inşaat ve tesisat malzemeleri fiyatlarının kont
rolüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/639) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, inşaat ve tesisat malzemeleri 
fiyatlarının kontrolüne ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
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Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs

küdar - Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğ-
lu Vapurundaki intihar olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/581) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Üsküdar - Eminönü seferini yapan 
Şehit Karaoğlanoğlu Vapurundaki intihar olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Kars deprem konutlarının kesinhe-
sabına ait bazı bilgilere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum - Kars deprem 
konutlarının kesinhesabına ait bazı bilgilere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sanayi Kredisi Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/641) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Sanayi Kredisi Fonunun 
1984 -.1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından^ sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Organize Sanayi Bölgeleri 
Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 

I Soru ertelenmiştir. 

17 — 
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17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
m, Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu- t 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sa- I 
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/643) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Edirne Milletvekili I 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Küçük Sanat Kooperatifle- j 
rini Geliştirme Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve J 
giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından so- j 
rusu vardır. I 

Sayın Arıkan?.. Burada. I 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' I 

in, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti- I 
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) I 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Küçük Sanayiin Geliştiril- I 
mesi Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine I 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. I 

19. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve işletme Kredisi Fo
nunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/645) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Küçük Sanat Siteleri Tesis 
ve tşletme Kredisi Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. I 

Sayın Arıkan?.. Burada. I 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. I 
Soru ertelenmiştir. 

20. — Edirne Hilletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Halk Girişimlerini Destekleme Fonunun 1984 - I 
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) I 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Halk Girişimlerini Destek- I 
leme Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. I 

Sayın Arıkan?.. Burada. j 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. I 
Soru ertelenmiştir. j 
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21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sigorta Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/647) 

BAŞKAN — 21 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Sigorta Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Garanti Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/648) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Garanti Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Muğla ili Merkez Jandarma 
Karakolunda bazı vatandaşlara işkence yapıldığına 
ilişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Cevap vereceş sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

24. — 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 — 24 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Konya Valisinin bir açık hava toplan
tısında halka «İmparator» olarak takdim edilmesine 
ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erer?.. Burada. 

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

Soru ertelenmiştir. 
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25. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, MC Donald's Firmasınca üterilen hambur-
gerlerin yurdumuzda satılması için teşebbüste bulu
nulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/650) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Yılmaz İhsan Hastürk'ün, MC Donald's Firmasınca 
üretilen hamburgerlerin yurdumuzda satılması için 
teşebbüste bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Hastürk?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Sınır Ticaret Fonunun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

BAŞKAN — 26 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Sınır Ticaret Fonunun 1985 
yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Geliştirme ve Destekleme Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'm, Geliştirme ve Destekleme 
Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sorusu 
vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Nakdî Tazminat Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'm, Nakdî Tazminat Fonunun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kamu Ortaklığı Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Kamu Ortaklığı Fonunun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
in, Camilerini Yaptıracak Köylere Yapılacak Malze
me ve Yardım Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/655) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Camilerini Yaptıracak Köy
lere Yapılacak Malzeme ve Yardım Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Yeni Yerleşmeler Kredi Fonunun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve • İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Yeni Yerleşmeler Kredi 
Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Yapım Fo
nunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/657) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Geri Kalmış Yöreler Halk 
Konutu Yapım Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Devlet Lojmanları Yapım Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Lojmanları Yapım 
Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Deprem Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/659) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Deprem Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Prelevman Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Prelevman Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

36. — Ağrı [Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham-
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/595) 

BAŞKAN — 36 neı sıra'da, Ağrı Milletvekili Pa
şa Sarıoğlu'nun, hampetrol alımlarına ilişkin Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Sanoğlu?.. Yoklar. 
ISayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus ertelenmişt'ir. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, müsaade eder m'i'siniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Be

nim 30 uncu sırada, Camilerini Yaptıracak Köylere 
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Yapılacak Malzeme ve Yardım Fonunun 1984-1985 
yılları gelir ve gederlerine ilişkin soruım, yazılı soru 
idi; ancak süreci dolduğu için, sözlü soruya çevril
mişti ve sorumu Devlet Bakanı Sayın Kâzım Oksay 
'Beye sormuştum. Kendlileri burada olduğu 'halde ce
vap vermediklerine g'öre, acaba yeniden süre mi is
tediler? Çünkü, «Sayın bakan yok» dediniz. 

IBAŞKAN — Sayın Arıkan, sorunuzun sırası geç-
m'iştir; ancak beyanlarınız da tutanaklara geçmiştir. 

37. — İstanbul Milletvekili /Günseli Özkaya'nın 
Türkiye'de şeriatçılığa jkarşı \ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 37 nci sıra'da, istanbul Milletvekili 
Günseli Özkaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne 
g'ibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

ıSayın özkaya?.. Buradalar. 
'Sayın Başbakan veya üevap verecek sayın ba

lkan?.. Yoklar. 
'Soru ertelenmiştir. 
38. — \Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di

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

IBAŞKAN — 38 inci sırada, Ağrı Milletvekili 
flbra'Him Taşdemir',in, Di'yarbakır Cezaevinde mey
dana gelen ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Taşdem'ir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Sbru ertelenmiştir. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biraz ,sonra gelecek 

Sayın Başkan. 
39. j — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, ba

zı vatandaşların işkence {sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, bazı vatandaşların işkence so
nucunda sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişlkin 
içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
'Soru ertelenmiştir. 
40. — Tekirdağ 'Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay

valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığı
nın Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Salih Alcan'ın, Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve 
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yolcu taşımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu 
vartiır. 

'Sayın Alcan?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

41. — )Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın^ Suriye'de okutulan bir ]ders kitabına ve 
Suriye sınırları içinde vatandaşlarımıza ait tapulu 
arazilerin bedellerine ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/602) 

BAŞ/KAN — 41 inci sırada, Kütahya Milletvekili 
Abdurrataıan Necati Kara'a'nın, Suriye'de okutu
lan bir ders kitabına ve Suri'ye ısınırları içinde vatan
daşlarımıza ait tapulu arazilerin bedellerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kara'a?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yo'klar. 
«om ertelenmişti]-. 

42. ı— \Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - 'Göksün Yem \Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü şom 
önergesi (6/607) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Adana Milletvekili 
MelÜn Üstünerin, Ka'hramanmaraş - G'ö'ksun Yem 
Fabrikasınca 19'8<5 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına lil'işkta Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 43 üncü sıradaki, Hatay Milletve
kili Mustafa Murat Sökrcıenoğlu'nun sorusu, anemi 
verildiğinden ertelenmiştir. 

44. \— Diyarbakır "Milletvekili Kadir Narin'in, pi-
yarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği iddia 
edilen iki ölüm [olayına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü şom önergesi (6/610) 

BAŞKAN —'44 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, Diyarbakır tünde işkence so-
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nucu meydana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişiklin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
45. ı— Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklının, 

Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görevlerinden uzak
laştırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/611) 

BAŞKAN — 45 inci «ırada, Şanlıurfa Milletvekili 
Veci'hi Ataklı'nın, Sıkıyönetim Kanunu uyarınca gö
revlerinden uzaklaştırılan kamu görevliler'ine ilişkin 
'Başbakandan sözlü sorusu vardır. 

Sayın Ataklı?.. Yo'klar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. (Buradalar. 
Soru, ittir defaya mahsus ertelenmiştir. 
46. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök

menoğlu'nun, Harran \Ovasıyla ilgili olarak Bakan
lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

'BAŞKAN — 46 ncı sırada, Hatay Milletvekili 
'Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Harran OVasıyla 
ilgili olarak bakanlık sözcüsünce verildiği iddia edilen 
beyanata iüştldin Dışişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru entelentoiştir. 
47. — Samsun ^Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 

Yeşil ırmak [Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

(BAŞKAN — 47 ndi sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Aşağı YeşHlınmak Ovası sulama pro
jesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
soru'su vardır. 

Sayın Attay?.. Buradalar. 
Cevap verecek ısayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştÜr. 

48. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun \İli Merkezi ile ^Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Al'tay'ın, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba 
İlçesi elektrik 'şebekelerin'in ihale ve denetiminde yol-
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suzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve TabÜî Kay
naklar (Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Al tay?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmişliir. 
49. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam

sun Ballıca Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

'BAŞKAN — 49 uncu sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'rn, Samsun Ballıca Sigara Fabrikasına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Altay?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar.. 
Soru ertelenmiştir. 

50. ;— Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Balıkesir Milletvekili. 
Davut Abacıgil'in, Balıkesir 'Merkez Kioeaavşar Köyü 
Kasırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılmayaca
ğına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

51. — Konya .Milletvekili Salim firel'in, dış ülke
lerden aldığımız hampetrolün fiyatına ve taşıtma üc
retine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/620) 

'BAŞKAN — 51 inci sırada yer alan soru, Sayın 
Salim Brel'e ait olup; sorusunu geri aldığına dair bir 
tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Yüksek 'Başkanlığa 
6/620 sıra sayılı sözlü sorumu geri çekiyorum. 

Bilgilerinizi Ve gereğini arz ederim. 27.3.19&6 
'Salim Erel 

'Konya 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bu 

konu ile ilgili söz istiyorum? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bu 
konu ile ilgili, İçtüzüğümüzün 97 nci maddesinin be
şindi paragrafını nazarı itibara almak suretiyle, ba
na söz verilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — O paragrafı okur musunuz Sayın 
Kuşhan? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — «Hükümet bir sözlü 
veya yazılı sorunun cevabını, ıkaımu yararı sebebiyle 
veya gereken bilgilerin derlenebilmesi için -hükmü
nü, özellikle altını çizerek söylüyorum- bir ayı geç
memek üzere (gedik tirebi'lir. Bu takdirde Meclis Baş
kanlığına bilgi verilir» diyor. Binaenaleyh, ben bunun 
mefhumu muhalifinden hareketle, sözlü soruların, 
bir ay geçmeden sayın bakanlar tarafından cevap
landırılması gerektiği kanaatin'i izhar etmek istiyo
rum Aynı zamanda, sözlü soruların cevaplarının aci
len, bir an evvel Meclisin 'bilgisine sunulması gerek-
me'ktedir; hatta, çare bulunması gereken konularda, 
milletvekillerinin teşriî görevini gerektiren olaylar ol
ması nederiiyle, bu kadar savsaklanmasının bizim par
lamenter demokratik sistem anlayışımızla bağdaşma
dığı; İçtüzüğe ve Anayasaya aykırı olması nedeniyle 
tartışılması gerektiği düşüncesiyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, isteminiz anlaşılmış
tır ve tutanaklara geçmiştir. Bunun aksine bir hü
küm yoktur, İçtüzükte bu okuduğunuzun aksine bir 
hüküm yoktur. Hükümet, süre istediklerini uygula
maktadır, diğerieri için başka bir süre yoktur. Yeni 
İçtüzük yapımında dikkate alacağınızı ve bu konu
daki 'görüşlerinizi ileri süreceğinizi umuyorum. Baş
kaca yeni 'bir söz hakkı verme durumu göremiyo
rum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, 
'bugüne kadar (Başkanlık... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, beyanınız da anla
şılmıştır, tutanaklara da geçmiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müsaade eder m'i'si-
niz Sayın Başkanım? 

Başkanlık Divanında görev aldığınız günden bu
güne kadar, 'Meclisin, milletvekillerinin bütün katı
lımını sağlamak suretiyle, çok etkin biçimde çalış
ması için hangi boyutlarda gayret verdiğiniz hepi-
ımüz tarafından müşahade edilmektedir Sayın Başka
nım. 

Diğer taraftan, el'betteki Başkanlık Divanı olarak 
İçtüzüğe bağlısınız. 

BAŞKAN — Evet... 

ÖMER KUŞHAN ı(Kart) — Ancak, yorum hak
kınız vardır Sayın Başkanım. Dolayısıyla, benim bi
raz önce okuduğum paragrafta milletvekillerinin ver
miş olduğu acil konuları içeren sözlü sorularda ba
kanların la'yüsellîği söz konusu değildir. İçtüzükte 
eğer bunun zorlayıcı hükmü olmasa bile, bu okudu-
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ğum paragrafın mefhumu muhalifinden hareketle, 
'Başkanlık Divanının da bu konuya vaz-iyed etmesi 
ve dolayısıyla bunu gündeme getirmesi gerekmekte
dir. 

(BALKAN — Anlaşıldı Sayın Kuştan, bu talebi
niz de dÜkkaite alınacaktır. 

ÖMER KIÖŞHAN ((Kars) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

52. ı— Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, [Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve İKöyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

(BAŞKAN — Sİ nci .sıradaki, Denizli Milletvekili 
'Hal'il tbra'him ıŞahin*in, Tarım Orman ve K'öyişleri 
©akanından sorusu, mehil verildiğinden ertelenmiş
tir. 

53. ;— Adana Milletvekili (M/n* Korkmaz'ın, ,1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru Yönergesi (6/624) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Adana MiUetivek'ill 
Nuri Kbrkmaz'm, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal 
krediye ilîşkin (Başbakandan ısorüsu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Buradalar... 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın 'ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

54. ı— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in İstanbul İlindeki vatandaşların su ve 
su parası sorunlarına illişkin İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Ülker?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenrriiş'tir. 

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

(BAŞKAN — 55 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, İstanbul İlindeki bazı belediyeler'in 
semt <ve mahalle pazarlarını kaldırma kararı aldığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır.-

Sayın Ülker?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan? Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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56. — Konya Milletvekili Sabri îrmak'ın, Londra 
büyükelçimizin bir İngiliz milletvekiline Barış Der-
neğ davasıyla ilgili mektup yazdığı iddiasına ilişkin 
Dışişler Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 

BAŞKAN — 56 nci sırada, Konya Milletvekili 
Sa'bri îrmak'ın, Londra Büyükelç'imfizin bir İngiliz 
milletvekiline Barış Derneğü Davasıyla ilgili mektup 
yazdığı iddiasına ilişkin Dışjişleıii (Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Irmak?.. Buradalar.. 
CeVap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelemm'iş/tir. 
57 :— •Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet ^Tu

ran Bayezit'in, 28.2.1986 tarihinde yayınlanan «İcraa
tın İçinden» programındaki bir beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru \önergesi (6/629) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan 'Bayezüt'in, 28.2.1986 tarihîn
de yayınlanan «İcraatın Içjnden» programındaki bir 
'beyanına ilişkin 'Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
58. ı— Diyarbakır Milletvekili Seyhmus Bahçeci

nin, konut kredisinden faydalanan vatandaşların ko
runması için ^alınan tedbirlere ilişkin Bayındırlık tve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Diyarbakır Mlil'M've-
kili Şeyhmus Bahçeci'nin, konut kredisinden fayda
lanan vatandaşların korunması için alınan tedbirlere 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu var-, 
dır. 

Sayın Bahçeci?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştür. 

59. — Tokat Milletvekili Enver Özcartın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Tokat Milletvekili 
Enver özcan'ın, Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞ
SAN Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan* sorusu vardır. 

Sayın özcan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir,. 
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60. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan 
Bayezit'in, Anayasanın 84 üncü maddesi açısından 
SHP Milletvekillerinin durumunu incelemekte olan 
komisyonun bazı işlemlerine ilişkin sözlü sorusu ve 
TBMM Başkanvekili Abdulhalim Araş'in cevabı 
(6/633) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Anayasanın 84 ün
cü maddesi açısından SHP milletvekillerinin durumu
nu incelemekte olan Komisyonun bazı işlemlerine iliş
kin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından soru
su vardır. 

Sayın Bayezit?.. Buradalar. 
Sayın Meclis Başkanı.veya cevap verecek Başkan

lık Divanı Üyesi?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başkanlığınızca sözlü olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

SHP milletvekillerinin durumunun Anayasanın 84 
üncü maddesi kapsamına girip girmediğini tahkikle 
kendisini yetkili gören Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon ilk toplantısında 
anılan maddeye göre işlem yapılmasına imkân olma
dığını kararlaştırmıştır. 

Bilahara zorunlu olduğu halde içtüzüğün 109 un
cu maddesinde öngörülen Altkomisyonun oluşturulma-
masının İçtüzüğe aykırı olduğu ileri sürülerek bu hu
susun yerine getirilmesi için müzakerenin yenilenme
si istenmiş ve bu istem 20.2.1986 tarihli oturumda ka
bul edilmiştir. 

Bu durum karşısında kura çekilerek 109 uncu 
maddede anılan Altkomisyonun kurulması gerekirken 
bu yola. gidilmemiş, Karma.Komisyon Başkanlığı re
sen Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazarak kurultay
lara ait kongre zabıtları, birleşme protokolü, teyp bant
ları, tüzükler ve diğer belgelerin tasdikli suretini iste
miştir. 
• Soru: 

1. Başkanlığınızın 113 üncü maddeye göre işlem 
yapılması talebi ve tekriri müzakere önergesinin. 109 
uncu maddeye göre Altkomisyon kurulmasını içerme
si karşısında Karma Komisyon hangi nedenle Altko
misyon oluşturmamıştır? Bu uygulama İçtüzüğe uy
gun mudur? 

• 2. İçtüzüğün 113 ve 109 uncu maddelerine tabi 
bir işlemde Karma Komisyon Başkanının herhangi 
bir resmî makamla yazışmak suretiyle belge toplaya
rak dosya oluşturmak yetkisi var mıdır? Komisyon 
böyle bir karar verebilir mi? 

3. İçtüzüğün 42 nci maddesinin olaya uygulan
ması mümkün bulunmamakla beraber, bu madde
nin bakanlıklarla yazışmaya imkân verdiği göz önü
ne alındığında Komisyon Başkanının doğrudan doğ
ruya Cumhuriyet Başsavcüığına yazı yazması ve bazı 
belgeleri istemesi İçtüzüğe uygun mudur? Bu yetki 

. hangi hukuksal esastan kaynaklanmaktadır? 

4. Siyasî parti sicilinin herkese açık olması Cum
huriyet Başsavcılığından tasdikli suret talep edilmesi 
ve bunun verilmesi anlamını taşımadığından Cumhu
riyet Başsavcılığının bu nedenle ve daha önemlisi 
yazının metninde «113 üncü maddeye göre işlem ya
pılacağı, konunun araştırılmasının kararlaştırıldığı» 
açıklandığından talebin yargının görevine müdahale 
olduğunu vurgulayarak gereğini yerine getirmemesi 
halinde durum ne olacaktır? 

5. Karma Komisyonca, kongre tutanakları ve tü
züklerden ayrı olarak «özel tutanaklar», «birleşmeye 
ait protokol», «kongrelere ait teyp bantları», «mev
cut tüm bilgi ve belgelerin» suretlerinin istendiği na
zara alındığında Komisyonun bu işlemi «tahkikat» 
niteliğini göstermemekte midir? Başka bir deyişle, Kar
ma Komisyonun ve Başkanının bu tür davranışı ile 
tahkikat müessesesi arasında bir fark var mıdır? Var
sa nelerdir? 

6. Sonuç olarak yukarıdaki maddelerde sırala
nan karar ve işlemlerin İçtüzük karşısındaki yasal de
ğer ve konumunu nasıl değerlendirmektesiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Araş. 

BAŞKANVEKİLİ ABDULHALİM ARAŞ (Koca
eli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kahraman
maraş Milletvekili Mehmet Turam Bayezit'in, Anaya
sanın 84 üncü maddesi açısından, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti milletvekillerinin durumunu incelemekte 
olan Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyonun bazı işlemlerine ilişkin sözlü so
ru önergesini cevaplamak üzere huzurunuzda bulunu
yorum. Yüce heyetinizi bu vesileyle saygılarımla selam
larım. (Alkışlar) 

Okunan sorulara sırasıyla cevap arz ediyorum: 
" 1 . Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden 

kurulu Karma Komisyon başkanlığına verilen ve ko
misyonun 20.2.1986 tarihli toplantısında kabul edilen 

I yeniden görüşme önergesine göre, İçtüzüğün 109 un-
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cu maddesinde öngörülen hazırlık komisyonunun teş
kili, prensip olarak kabul edilmiş olmasına rağmen, 
önergede yer alan araştırma ve incelemenin yapıla
bilmesi için, İçtüzüğün 42 nci maddesine göre, ancak 
karma komisyonun doğrudan doğruya yazışma ya
pabileceği, aynı zamanda hazırlık komisyonunun ça
lışma süresinin de kısıtlı olması görüşleri ileri sürü
lerek, bu konuda verilen bir önerge de komisyonun 
aynı tarihli toplantısında kabul edilmiş bulunduğun
dan, gerekli bilgi ve belgelerin toplanmasına kadar, 
hazırlık komisyonu oluşturulmasının ertelenmesinde 
İçtüzüğe aykırı bir durum yoktur. 

2. İçtüzüğün 109 ve 113 üncü maddelerine tabi 
bir işlemde, sözkonusu işleme ait dosyanın tekemmü
lü bakımından, konuyla ilgili olmak kaydıyla, komis
yon gerekli bilgilerin istenmesine ve bunun için ya
zışma yapılmasına karar verebilir. 

3. İçtüzüğün 42 nci maddesinde, her ne kadar, 
komisyonların, bakanlıklarla doğrudan doğruya ya
zışma yapabileceği belirtilmiş ise de, öteden beri sü
regelen uygulamada - Başkanlığımızca komisyona ha
vale edilen işlerle ilgili olmak kaydıyla- bakanlık
lar, daireler ve kamu tüzelkişiliğini haiz veya diğer 
kurum ve kuruluşlarla da yazışma yapabilmektedir
ler, 

4. Komisyon başkanlığınca, Yargıtay Cumhuri
yet Başsavcılığından istenilen bilgi ve belgeler, ko
misyona gelmiş bulunmaktadır. 

5. Karma komisyonca yapılmış olan bu işlem
ler, bir tahkikat olmayıp; İçtüzüğe göre, komisyonun 
görevleri cümlesinden olan «kendisine havale edilen 
bir işin sonuçlandırılmasını» temin amacıyla gerekli 
bilgi ve belgelerin toplanmasından ibarettir. 

6. Komisyonca alınan karar ile yapılan işlemle
rin, Anayasa ve İçtüzük hükümleriyle, mevcut tea
müle uygun olduğu mütalaa edilmektedir. 

Bu vesileyle cevabımızı arz etmiş bulunuyoruz. 
Hepinizi hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araş. 
Sayın Bayezit, açıklamada bulunacak mısınız? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Evet, 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; önce bîr hususu tek
rarlamak ve vurgulamak istiyorum. 

Anayasanın 84 üncü maddesi ve bir ihbar mek
tubu vesile edilerek oynanmaya başlanılan oyun, 
SHP Grubunu ve şahsımı hiçbir zaman ilgileridirme-
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mektedir, kaale alınmamaktadır. Bizim, bu konu üze
rine düşmemizin gerçek nedeni, şu Mecliste başlatı
lan, demokrasiye, demokratizmin kurallarına, İçtüzü
ğe ve siyasî nezaket kurallarına aykırı uygulamaları 
vurgulamaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkan verdiği ce
vapta, bizim bir iddiamızı teyit etmiştir. İddiamız ne 
idi? Anayasanın 84 üncü maddesi vesile edilerek ya
pılan bu müracaatın, İçtüzüğün 113 ve 109 uncu mad
delerine göre işleme konulamayacağını iddia etmiş
tik ve bu iddiamızda bir içerik ağırlığı vardı; çünkü 
ihbar 84 üncü madde ile ilgili değildi; zira, 84 üncü 
madde fiilî iradeyi nazarı itibara alır. 

İkincisi; bir şekil itirazımız vardı. Şekil konusun
da, Anayasa ve Adalet komisyonlarından oluşan kar
ma; komisyonun ve onun teşkil edeceği altkomisyo-
nun, bir dosya üzerinde inceleme yaparak karar ver
mesi zorunluğu vardır; İçtüzüğün 109 uncu maddesi 
bunu amirdir. İçtüzüğün 109 uncu maddesi «tanık din
leyemez» diye sarih bir sınırlama getirmiş olmakla, 
bu komisyonun, bir tahkikat, bir inceleme, bir delil 
toplama ve söylendiği gibi bir dosya tekemmül ettir
me görevi olmadığını ortaya koymaktadır. Biz bu ne
denle de itiraz etmiştik. Sayın Başkan verdikleri cevap
ta, özellikle buna dayanmakla, bizim hukuken ne ka
dar haklı olduğumuzu yüce Meclisin önünde bilmeye
rek ikrar etmiş oldular. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğün 109 uncu mad-
desi son derece açıktır. Karma komisyonun, derhal, 
isim çekmek suretiyle altkomisyonu teşekkül ettirmesi 
gerekir idi. Bunun savsaklanması veya atiye talik edil
mesi hiçbir surette mümkün değildir. Yine teşekkül 
ettirilecek olan altkomisyon (hazırlık komisyonu) dos
ya üzerinde karar vereceği için, herhangi bir incele
meye ihtiyaç duymaması gerekirdi. Kura çekme işle
minin yapılmamış olması nedeniyle -çünkü tekriri 
müzakerenin dayanağı bu idi- karma komisyonun iş
lemi, İçtüzük hükümlerine tamamen aykırı niteliğini 
korudu ve daha da pekiştirdi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu tek taraflı 
bir oyundur; bizi sureti katiyede ilgilendirmeyen bir 
oyundur. Bunu istedikleri gibi oynayabilirler ve iste
yen kişi bu oyunda istediği yeri alabilir. Ancak, bi
zim yüksek Meclis Başkanlığından beklediğimiz tek 
bir husus vardır: Bu ve bu tür olaylar karşısında, 
yüce Meclisin Başkanı olmaları nedeniyle ve bu sıfat
larıyla, olayların üstünde- ve tarafsız olmaları gere
kir. Başlangıçta konunun 113 üncü maddeye sokul
ması, bizim değerlendirmemize göre, 13 üncü madde-
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ye tabi bir işlem olması gerekirken, 113 üncü mad
deye göre işlem yapılması, tarafsızlığa gölge düşür
müştür. 

Biz, bütün bu nedenlerle ve hükümetin yine bu tür 
olaylardaki yaklaşımları göz önüne alınarak, Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubu olarak ve istemeyerek 
- ancak mecbur olduğumuz için - Sayın Meclis Bal
kanının ve Sayın Başbakanın dış gezilerine ve neza
ket davetlerine, üzülerek icabet etmemek kararı al
mış bulunmaktayız. Bu tür davranışlar devam ettiği 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 
Tarih ve 2820 Sayılı Siyası 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; 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının 
Yabancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy 
Kullanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tüklerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Ya
sa önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan 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 Ha
san Altay'ın 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
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 Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Adalet ve Ana
yasa komisyonları raporları (2/302, 2/308, 2/311, 
2 / 312, 2 / 313) (S. Sayısı: 431) (1) 

.BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemlimizin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

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

BAiŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 

(1) 413 S. Sayılı Basmayazı 18.3.1986 tarihli 80 
inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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sürece, bizim de mukabil bu tür davranışlarımız, bel
ki şeklini değiştirerek, yine devam edecektir. Temen- « 
nimiz, bunun bir noktada kesilmesidir. 

Ancak, hiçbir zaman, 84 üncü maddeyle başlat
tıkları oyuna müdahale etmek kararında değiliz; tek 
başlarına istedikleri gibi oynayabilirler. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezıt. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Ibiraz 
önce, zatıâlinizce uygulanmakta olan usul hakkında 
söz istirham etmiştim; haklı olarak, Başkanlık Diva
nının usule mugayir bir hareketi olmadığını İfade et-
'tiniz. 

öaym Başkanım, 'benüm, özellikle çalışmamızın bu 
noktasında vurgulamak istediğim ve milletvekili ola
rak üzerinde hassasiyetle durduğumuz konular var. 

BAŞİKAN — Sayın Kuşhan, kanun maddeleri bö
lümüne 'geçtik... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, geç
meden evvel istirham e't'tüm. 

BAŞİKİAN — Usul hakkında bir beyanınız mı var
dı?, 

ÖMER KUŞHAN (Kars) _ Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kuşlhan, beyanınızın özünü kı

saca alayım. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkamın, bu 

•'haliyle" Meclis etkin çalışma sağlayaimiamaktadır inan
cını taşıyorum. Bu, İçtüzükteki boşluklardan kaynak
lanmaktadır. O nedenle, yüce Meclis, boşluklardan 
kaynaklanan ve Meclisin etkin denetim imkânlarını 
ortadan kaldıran fo'u durumu süratle izale etmek mec
buriyetindedir. Bu da yalnız, hazırlanmış ve korniş-, 
yonlardan da geçmiş olan tüzüğün, bir an evvel ge
nel kurula getirilip, bu boşlukların doldurulmasıyla 
mümkün olacağı gerçeğinde saklıdır. Binaenaleyh, 
biz Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak, Mec
lis tçtüzüğündeki bu ibbşlükların, 'biziim denetim im-
kânımızı ortaidan kaldıran yaklaşım tarzından kaynak
lanan... 

SÜHA TANIK (îzmir) — Sayın Başkan, usul 
'haUdkında mı konuşuyor?. 

BAŞKAN — ISayın Kuşlhan, Sayın Kuşhan; bu -bir 
temenniniz oluyor, Usul değil. Temenniniz, dileğiniz, 
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yeni İçtüzüğün 'bir an evvel yapılarak, hu boşlukların 
kapatılması biçiminde anlaşılmıştır; •bir usul yönü 
yoktur. 

SÜHA TANIK (îzmir) — Tamam efendim, hu 
kadar. 

ÖMER KUSMAN (Kars) — Sayın Başkan, reel 
olarak hallolması mümkün değildir; binaenaleyh, her 
şeyden evvel, konunun tetkik edilmesiyle mümkün
dür. 

SÜHA TANEK (İzmir) — Sayın 'Başkan, Meclisi 
işjgal ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, usıuiî konuda bir is
teğiniz alınamamıştır Başkanlıkça; hu dileğiniz alın
mış ve tutanaklara geçmiştir. 

Teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından «'Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri, demin de belirttiğim gibi, 
gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler» bölümüne geçiyoruz. 

Siyasî Partiler Kanunu, Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Mil
letvekilli Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifimin görüşmelerine kal
dığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

Dünkü birleşimde kanun teklifinin 2)6 ncı madde
sine kadar gelmiştik; şimdi 26 ncı maddeyi okutu
yorum... 

M. TURAN BAYBZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan «ilkinci Bölüm» bitüiyse bizim bir öner
gemiz vardı.* 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, önergenizi inceliyo
rum efendim. 

M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Bir 
geçici madde eklenmesi teklifiydi. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, önergeniz herhalde, 
şu elimde olan; okuyorum, bir yanlış önerge olma
sın:' 

«22 nci maddenin (d) bendi bu yasanın yürürlü
ğe (girmesinden...» 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır efendim o değil... 

Siz hatırlayacaksınız, bir geçici madde ilavesi 
hakkında idi; seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkındaki Kanuna... 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, önergeniz almmış; 
yerinde incelenecektir efendim. 

Sayın milletvekilleri, kanun teklifindeki 26 ncı 
maddeyi okutmadan önce, yeni bir 26 ncı madde ila
vesine dair önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifine 26 ncı madde 

olarak aşağıdaki maddenin ilavesini arz ve teklif 
ederiz. 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Ahmet Ekici 
Kütahya 

Nihat Akpak 
- Sakarya 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

.MADDE 26. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (4) numa
ralı bendinde geçen «illerin en az yarısında» ibaresi, 
«illerin en az 2/3'ünde» şeklinde; (11) numaralı ben
dinin ilk f ıkrasında geçen «illerin en az yarısında» iba
resi «illerin en az 2/3'ünde», 'ikindi fıkrasında geçen 
«ilçelerin en az üçte birinde» ibaresi «ilçelerin en az 
2/3'ünde» şeklimde değiştirilmiştir. 

Gerekçe : Yüce Meclisçe bu teklife 8 inoi mad
de olarak eklenen madde ile Siyasî Partiler Kanu
nunun 36 ncı maddesi değiştirilmiş olduğundan, ay
nı hususu düzenleyen 298 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin ı(4) ve (Tl) inci bentleri de değiş tir ilmek
tedir. 

iBAŞKA'N — Sayın milletvekilleri, okunan öner
ge ile değiştirilmek istenen madde, Başkanlıkça ko
misyona havale edilen ve komisyonda birleştiri'lerek 
görüşülen tekliflerin hiçbirinde bulunmamaktadır. Bu, 
yemi bir teklif mahiyetindedir. Esasen, bu önergeyi iş
leme koymam mümkün değildir; ancak, komisyon, 
bu lönerigeye yeter sayıdaki üyesiyle katılırsa, üzerin
de, yeni bir madde gibi görüşme açacağım. 

Ayrıca komisyon, bu önergenin komisyona ve
rilmesini dlsteyebllıir ve komisyonda görüşerek, bir 
raporla Genel Kurula getirebilir. Şayet komisyon 
önergeye katılmazsa veya önergenin komisyona veril
mesini istemezse, o zaman önergeyi işleme koymaya
cağım. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın ıBaşkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın VardaL 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

madde önerisi tüzük hükümlerine ve kanun tekniğine 
aykırıdır. Neden aykırı olduğunu izah edeyim: 
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«Daha evvel, 298 sayılı Kanunun 512 nei madde
sinin değiştirilmesini görüşüp, kabul ettik. Şimdi, ve
rilen yeni madde ilavesini isteyen btir önergeyle, dö
nüyoruz, 298 sayılı (Kanunun 14 üncü maddesinde 
değişiklik yapıyoruz. Eğer Iböyle 'bir madde önerisi 
yapılacak idiyse, 52 nci madde göriişülmeden evvel 
müzakere edip karara bağlamamız lazımdı; unutmuş 
olduğumuz için, şimdi dönüyoruz 14 üncü maddeyi 
düzenlemeye 'kalkıyoruz ki, bu, usule aykırı bir ta
leptir. Kalbul edilmemesi ve işleme konulmaması ge
rekir. 

Teşekkür ederim* 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
önceki maddelerin görüşülmesinde olduğu gibi, 

bu madde teklifli de komisyonda görüşülenler arasın
da bulunmamaktadır; yeni iblir maddenin ilavesi ma-
niyetindedir. 

Görüşülen önergeleri nasıl sıraya koyduğumuz 
malumlarınızdır. Komisyona soruyoruz, komisyon 
katılıyorsa konuşma hakkı doğmuyor, katılmıyorsa 
konuşma hakkı doğuyor ve oylanıyor. 

Bu, daha önce komisyonda görüşülmediği için, 
emrivaki olarak gelmesin, müzakere • edilip Genel 
Kurul aydınlatılsın diye, komisyon, mevcut çoğun
luğu ile öneriyi kabul ederse, yeni bir madde ola
rak görüşülmesi ve oylanması şeklinde bir uygulama 
yapılmaktadır. Bunda usul! bir eksiklik yoktur; daha 
önceki uygulamalar da aynı hiçimde olmuştur. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
anlatamadım; 25 inci maddeden sonra 26 ncı madde 
olarak öneriliyor. 

BAŞKAN — Anladım, sıra teselsülü bozuluyor 
konusunda, 26 ncı madde olarak şayet kalbul edilir
se, diğer .madde 27 nci madde olarak yürüyecek ve 
ona göre yerini alacaktır. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — 52 nci maddeden 
sonra, dönüyoruz, 14 üncü maddeyi değiştiriyoruz. 

EYÜP AŞIK .(Trabzon) — Sayın Başkan, konu 
öyle değil. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, sondan başa dönüşü 
usulî eksiklik olarak görmektesiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Müsaade eder mi
siniz Sayın 'Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt söz istediler efen
dim. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, bugün öyle bir görüşme içindeyiz ki, daha 

'bugüne kadar parlamento hayatında böyle bir ha
diseye rastlanmamıştır. Kanunun sonuna geliyoruz, 
'bir madde öneriliyor, ortasına geliyoruz, bir madde 
öneriliyor. Bu iş, daha başında arz ettim, partiler-
arası bir komisyonda enine boyuna görüşülür veya 
hükümet tarafından getirilebilirdi. Bir parti grubu 
tarafından yanlış olarak getirilmiş teklifin müzake
releri sonunda, boyuna, unuttuğumuz maddeleri ge
tiriyoruz. Yarın, görüşmeler bitecek, yine birçok 
maddeler unutulacak. Günümüze yazık. 

EYÜP AIŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, söy
ledikleri doğru değil, açıklama yapacağım; bu şekil
de değil, yanlış anlaşılmış, 

BAŞKAN — Sayın Aşık, şimdi komisyonun gö
rüşünü alacağım; komisyon katılırsa madde üze
rinde müzakere açacağım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor; 'buyurun efen
dim. 

RIFAT BAYAZFT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, komisyonun görüşü belli; yapmayın şunu 
Allahaşkına:,' 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, arkadaş
larımızın temas ettiği şekilde, madde sıra numarası 
değişmiş olmuyor. Haddi zatında madde rakam iti
bariyle değişiyor; ama hüküm itibariyle değişmiyor; 
çünkü, teklifin, Siyasî Partiler Kanunu ile ilgili kıs
mının görüşmesi bitti; şimdi Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanun görüşülüyor. Şimdi, Siyasî Partiler 
Kanununda kabul ettiğimiz bir esasın burada da ka
bul edilmiş olması gerektiği için bu madde getiril
miştir; katılıyoruz. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Tabiî!... 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
Hükümet?..,: 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılıyoruz. 

BAjŞKAN — Komisyonun karar yetersayısı var
dır. 

Önergeyi yeni bir madde olarak müzakereye açı
yorum. 

Önerge üzerinde söz isteyenler?.,. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bu önerge «Üçüncü bölüme» geçtikten sonra mı 26 
ncı madde olarak kabul ediliyor, geçmeden mi? 
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BAŞKAN — Geçmeden kabul ediliyor Sayın 
Üzel. 

Önergeyi yeni (bir madde teklifi olarak görüşleri
nize, müzakerenize açıyorum. 

Gruplar adına; SHP Grubu adına Sayın Turan 
Bayezit, ANAP Grubu adına Sayın Eyüp Aşık söz 
istemişlerdir* 

ISosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sa
yın Turan Bayezüt, buyurun. 

iSHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; önce, kabul edeceğimiz önergeyi, içeriğini in
celeyerek değerlendirelim diyorum ve müsaade eder
seniz değiştirdiği fıkraları okuyorum: 

; 14 üncü maddenin 4 numaralı 'bendi: «Tüzükle
rine göre ilk genel kongrelerini yapmış olup illerin 
en az yarısında ve en az altı ay evvel il ve ilçe teşki
latını kurmuş bulunan siyasî partilerin adlarını, ilçe 
seçim kurullarının yeniden kurulması için öngörülen 
ayların ikinci haftasında tespit ve ilan etmek», 

Kanun mevcut haliyle, ilçe seçim kurullarına 
üye verecek siyasî partileri, illerin en az yarısında 
teşkilatlanmış olmak esasıyla bir sınırlandırmaya ta
bi tutmuştu; değişiklikte, «üçte ikisi» diyor; yani, 
bir parti, 67 vilayetin 45 küsurunda teşkil a'tlanama-
mışsa, getirilen teklifle - dikkat buyurun - ilçe se
çim kurullarına üye veremeyecek. 

i(jll) numaralı fıkra, siyasî partilerin milletvekili 
genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanı ile be
lediye ve il genel meclisi üyelikleri genel seçimle
rine katılabilmeleri için, illerin en az yarısında teşki
latlanmış olmasını öngörüyor. Burada da, siyasî par
tilerin ara seçimlere ve genel seçimlere katılabilme
si için, yine üçte iki, yani 45 küsur ilde teşkilatlan
ması öngörülüyor. 

Sayın Başbakanı televizyonda dinledik, basında, 
gazetelerde okuduk ve parti sözcüleri de burada 
açıkladılar, dediler ki1: «Amacımız, Türkiye'de iki 
partili rejimi getirmektir.» 

Şimdi, insaf buyurun; iki partili rejimi, seçim 
sonucunda getirdiğiniz 'sistemlerle teşekkül ettirebi
lirsiniz; ama bütün partilerin •iştirakiyle yapılan bir 
seçimde, ilçe seçim kuruluna, seçime iştirak etmemiş 
'herhangi bir partinin temsilci göndermemesi esasını 
getirirken, hangi haklı nedene, hangi insafa daya
nıyorsunuz? Biz tasvip etmiyoruz; ama hadi, on
ları, Türkiye'nin üçte ikisinde teşkilatlanmadı diye, 
iki partili rejimi gerçekleştirmek amacımız nedeniy
le seçim6 sokmayın; ama ne hakkınız vardır, han-
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gi hukuka sığar, hangi anayasaya sığar, hangi in
safa sığar; bilmiyorum yani, bir sürü sıfat saymak 
lazım, neye sığar arkadaşlar, sadece ve sadece bun
ların seçim kuruluna üye vermemesini temin etmek? 

Arkadaşların, bu (4) numaralı, bentle yapılan de
ğişikliği bu şekilde kabul ettiklerini, bu şekilde 
bir hedefi amaçladıklarını düşünmek dahi isteme
yiz; ama gerçek budur. Ne var arkadaşlar: neden 
çekmiyorsunuz, neden korkuyorsunuz? Hani en bü
yük sizdiniz; hani alternatifiniz yoktu? Yoksa, bun
lar, karanlıkta Söylediğiniz şarkılar mıydı? Seçim 
kurulunda herhangi bir partinin yer almasından ne
den korkuyorsunuz? Bırakın, şunu daha genişletin; 
ilçe seçim kurulunda yer almaları için, «seçime katı
lan her partinin» deyin. Bunun, iki partili sisteme 
yöneltmekle ne alakası var? Bunun bir tek alakası 
var; seçimleri, seçimlere katılan partilerin denetimi
nin dışında yapmakla alakası var. 

Onbirinci bentteki değişikliğinizle, iki partili re
jimi hedefleyen adımlarınıza bir tanesini daha ila
ve ediyorsunuz. Siz iki partili rejime gitmeye özeni
yorsunuz; yarın bir başkası çıkar, tek partili reji
me gitmeye özenir; yarın bir başkası çıkar, Meclissiz 
bir rejime gitmeye özenir... Bu yanlış adımı atma
yınız arkadaşlar. Onbirinci bentte, kendi mantığınız
la kendinizi savunabilirsiniz; ama lütfen çıkınız, siya
sı partileri sandık kurullarına iştirak ettirmemenin ak
lî sebebini burada izah ediniz, edemezsiniz; bu, an
cak korkuyla izah edilebilir. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Eyüp Aşık; 

buyurun efendim. 
• DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kan, ben de söz istiyorum efendim. 

ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trab
zon) — Sayın Başkan, muhterem üyeler; bu madde
de galiba bir yanlış anlama oldu; evvelâ onu düzelt
mek istiyorum. Biz, esasen, Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 
52 nci maddesini değiştirdik. Burada bir geri dönme 
veya unutma mevzubahis değil. Yalnız, Milletvekili 
seçimi Kanununun 45 inci maddesi var; arkadaşlar 
lütfen bir zahmet buyurup baksınlar. Milletvekili se
çimi Kanununun 45 inci maddesinde Konsey zama
nında yapılan bir değişiklik var, 4 ve 11 inci madde
lerle ilgili olarak. Gerçi bizi suçladığınız gibi, biraz 
kanun tekniğine ters düşmüş; ama herhalde Danış
ma Meclisinde de bu iş böyle yapılıyormuş. Sonuç 
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olarak, Milletvekili Seçimi Kanununun 45 inci mad
desiyle Seçimlerin Temel Hükümleri Kanununun bir 
maddesi değiştirilmiş ve bu daha evvel yapılmış. 

Şimdi, sırayı takip ederken, biz onu takip etmek 
mecburiyetindeydik. Yalnız, Seçimlerin Temel Hü
kümleri Kanununun bir maddesini değiştiren bir mad
deyi değiştirmektense, aynı bölüm içerisinde kendisini 
değiştirelim, dolayısıyla 45 inci madde boşta kalsın de
dik. Bu nedenle, yanlış bir iş yapmış değiliz. 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Ya
rısı çıktı bunun. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Anlamadan yapmış 
değiliz, bilerek yapmışız; sebebi budur. 

Sayın Bayezit'in, gene teknik açıdan bahsettiği, se
çim kurullarına üye verme hususuna değineceğim. 

Seçime katılmayan bir siyasî partinin seçim kuru
luna üye vermesi mantıklı mıdır, mümkün müdür? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ka
tılan, katılan... 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Kaldıki, oradaki bir 
hükmü aynen okumak istiyorum; değiştirilen 11 inci 
bendini okuyorum: «Siyasî partilerin, milletvekili ge
nel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile, be
lediye ve il genel meclisi üyelikleri genel seçimlerine 
katılabilmeleri için...» diyor. Seçim kuruluna üye ver
mek için değil, katılabilmeleri için... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 4 ün
cü bent beyefendi, 4 üncü bent?.. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Değiştirdiğimiz 11 inci 
bendi okuyorum, 4 üncü bendi de okuyacağım. 

«... katılabilmeleri için, illerin en az yarısında, oy 
verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş...» 
vesaire diye devam etmektedir. 

Bu, «en az yarısında», ibaresini «en az üçte ikisin
de» yaptık. Kaldıki, bu teknik bir düzeltmedir. Bu 
prensibi daha evvel Yüce Meclis kabul buyurdu; bu
nun şimdi aleyhinde konuşmanın da bir manası yok. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 4 ün
cü bendi okuyun beyefendi; o, seçim kurullarıdır. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Şimdi ben değiştirdi
ğimiz 11 inci bendi okudum. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, soru sormak ayrı bir 
olaydır, lütfen hatibi dinleyiniz. 

Sayın Aşık, devam edin efendim. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Ama, unuttukla
rını itiraf etsinler Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın Vardal, lütfen efendim... 
Devam edin Sayın Aşık. 

EY.ÜP AŞIK (Devamla) — Unutmadım efendim, 
tekrar arz ediyorum. Milletvekili Seçimi Kanununun 
45 inci maddesinde bu maddeyi değiştirmişler. Biz, bir 
maddeyi değiştiren maddeyi değiştirmektense, kendi
sinde düzeltme yapalım dedik, iki yerde zikredilme-
mesi için bir düzeltme yaptık ve oraya aldık. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — O düzenleme de 
42 nci maddede kalacak. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Cevap 
verme Sayın Aşık. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — 11 inci bentte seçime 
katılma şartı belirtiliyordu ve bu madde daha evvel 
Yüce Meclisin itimadına, Yüce Meclisin kabulüne 
mazhar oldu. Dolayısıyla, bunun üzerinde yeniden tar
tışmak mümkün değil. 

Çok partili; ama iki parti ağırlıklı bir sisteme gi
dildiği doğru; kabul ettik, savunduk; artık, bu konu
da tekrar suçlamaya lüzum yok. Biz, hedefimizin o ol
duğunu, neden buna ihtiyaç duyduğumuzu, Türkiye'
nin istikrara çok ihtiyacı olduğunu söyledik, bunla
rın sebeplerini açıkladık ve Yüce Meclis bu sebebi 
haklı buldu ve kabul etti. Bunu tekrar tartışmaya lü
zum yoktur. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Milletin isteği de 
bu. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

Devam edin Sayın Aşık. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Maddenin bu şekilde 
kabulünü arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, bir 
hususu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üzel. 

M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, tek
lif geldi, zatı âliniz bunu Genel Kurula okudunuz, 
yeni bir önerge olmak itibariyle, komisyon iltihak et
ti. Onların ellerine metin olarak geçti mi bilmiyorum, 
o bizi ilgilendirmez; ancak, milletvekillerinin bu husus
ta teker teker üzerinde dikkatle durmaları gereken 
şey, metnin dağıtılması lazımdı. O kadar çok müzake-

V 
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reler oluyor ki, takip edemiyoruz. Hangi konuda, 
hangi kelime ile neyi müzakere edeceğiz? 

Lütfen, metnin dağıtılmasını rica ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Doğan Kasaroğlu, buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA DOĞAN KASAROĞLU 
(istanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bi
zim üzerinde durduğumuz mesele, kanun yapma tek-
riiği yönünden, Kanun yapma tekniğinin, kendi içe
risinde belirli hiyerarşisi ve belirli bir yapısı vardır. 
Bunu, böyle, canımız istediği zaman değiştirme hak
kına sahip değiliz. Bizim, baştan beri söylediğimiz, 
üzerinde ısrarla durduğumuz mesele bu idi. Bu geti
rilen teklif, fevkalade teknik hatalarla doludur, bu 
teknik hatalardan mutlaka arındırılması lazım gelir, 
dedik ve çeşitli örnekler verdik! 

Değerli arkadaşlarım, siz bu kanunu böyle kabul 
ettikten sonra dahi, uygulamada pek çok hatalar ge
tirdiğini göreceksiniz. Bizim ısrarımız, bu hatalardan 
arınmış bir kanun çıkarmaktır. Yoksa; elbetteki ana-
tercihinizi ortaya koydunuz; Allah hayırlı uğurlu et
sin, memlekete hayırlı olur inşallah; yeniden iki partili 
sisteme dönüyorsunuz, inşallah, Türkiye bir daha 
1960'ları yaşamaz, çok temenni ederiz; ama bunu sağ
lamak üzere çıkaracağımız kanunda, bu kadar aceleye 
lüzum yoktur. Alelacele, her türlü hukuk kuralını çiğ
neyeceğiz, her türlü Anayasa kaidesini çiğneyeceğiz, 
içtüzüğün bütün hükümlerini çiğneyeceğiz, kanun yap
ma tekniğini tamamen ortadan kaldıracağız, görüş
mekte olduğumuz Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 96 ncı mad
desine geleceğiz; onu görüşüp bitirdikten sonra tek
rar 14 üncü maddeye döneceğiz!.. 

Arkadaşlarım yapmayın! Bu kabil yanlışlıklar, so
nunda çok pahalıya mal olacaktır. Dün de arz et
meye çalıştım, 52 nci maddede değişiklik yaptınız, 64 
üncü maddeyi aynen korudunuz. 

Bakın, size buradan söylüyorum değerli arkadaş
larım, değiştirilmesi istenen kanunun 52 ncl maddesiy
le (radyo - televizyondan propaganda maddesiyle) bu 
teklifi Anayasa Mahkemesinden geçiremeyeceksiniz; 
'bir İkincM, bir an için meselenin Anayasa Mahkeme
sine gitmediğini farz edelÜm, uygulamada bunu ırygu-
layamayaoak'sınız; çünkü 64 üncü maddede kesin hü
küm var. Bu madde, devlet 'kaynaklarından yapılan iş 
ve hizmetlerin propaganda vasitaisı yapılmasını kesin 
olarak yasaklıyor. Binaenaleyh, televizyonda icraatınız 
olarak neyi gösterceksiniz? Muhalefetin işine yarayan 
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madde getirdiniz değerli arkadaşlarım. Karşınıza gü
nün birinde öyle muhalefet gelebilir ki, bu sizin ge
tirdiğiniz maddeyle, Türkiye'nin kıyısında köşesinde de 
kalsa, hepimizin içini sızlatan birtakım tabloları o ek
randan halka sunar, siz de karşısında, yapmakla iftihar 
ettiğiniz, altında imzanızın olduğunu iddia ettiğiniz 
birinci köprüyü dahi gösteremezsiniz. Aceleye getirdi
ğiniz bu kanun teklifiyle hiçbir icraatınızı gösteremez
siniz. 

Değerli arkadaşlarım, lütfen bu işte dikkatli ola
lım. Daha sonraki maddelerde de görüşeceğiz; bu sis
temin, Tür kdemokrasisine, Türk seçim sistemine ve 
Türk seçmenine neler getirdiğini ve ne kadar pahalıya 
mal olduğunu gene anlatmaya çalışacağız. Yapmayın, 
elinizi vicdanınıza koyun. 

Bir an için, Türkiye'de bir dönemde siyaset esprisi 
olarak kullanılmış olan «Kadayıfın altı yandı mı, yan
madı mı» esprisinin altına sığınıp, bu espriyi ciddiye 
alan bir toplumun getirdiği tepki yasası yapıyoruz diye, 
geniş halk kitlelerini de bu paravanın arkasına sakla
mayalım. Yarın bu açtığınız kapıdan, o kadayıfın al
tının kızarmasını öyle ararsınız ki, «Keşke kadayıfın 
altı kızarsaydı» dersiniz; ama kızaran başka şeyler 
olur, fevkalade üzücü olur. Yapmayın, bu hatalarda 
ısrar etmeyin. Arkadaşlarım, hiç değilse kanun tek
niğine acıyın. 

Saygılar sunarım. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız adına söz istiyorsunuz, bu
yurun efendim. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; verilen bu madde önerisi, ka
nun yapma tekniğine aykırı bir davranıştır. Neden ay
kırı? Biraz evvel ANAP sözcüsü sayın arkadaşımız 
açıklamaya çalıştılar ve dediler ,ki «298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun 14 üncü maddesindeki değişikliği Kon
sey zamanında yapanken, Milletvekili Seçimi Kanu
nunda değişiklik yapılmış; biz bunu o kanundan alı
yoruz, kendi esas kanununda değişiklik yapıyoruz.» 
Aynı paralelde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 52 nci 
maddesini kendi kanununda, yani 2839 sayılı Millet
vekili Seçimi Kanununda değiştirdiler. Şimdi, millet
vekili Seçimi Kanununun 45 ve 46 ncı maddeleri ol
duğu gibi duruyor. Görüştüğümüz kanun teklifinde, 
bu maddeler hakkında herhangi bir düzenleme yok. 
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Mademki kendi esas kanununda bu değişikliği yapmak 
istiyorlardı, hiç olmazsa, Milletvekili Seçimi Kanu
numda evvelce yapılan değişiklik hükümlerimde de ya
ni 45 ve 46 ncı maddeleri hakkında da bir düzen
leme getirilmesi lazımdı. Ne oluyor? iki tane hüküm 
var. Bir, 298 sayılı Kanunda yapılan değişiklik hük
mü, bir de Milletvekili Seçimi Kanununun 45 ve 46 
ncı maddelerinde hüküm var. Bu hükümler karşılıklı 
olduğu sürece, tatbikatta birtakım karışıklılklara mey
dan verecektir. Mademki öyle bir düzenleme yoluna 
gittiler, hiç olmazsa 45 ve 46 ncı maddeler yönünden 
de bir değişiklik yapılmasında mutlak zaruret vardır. 
Talkdir yüce Kurulundur. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Başka söz almak isteyen sayın mil
letvekili var mı? Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Bu önergeyi 26 
ncı madde olıaraik kabul edenler... 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Hangi önergeyi 
Sayın Başkan? Metni okumadan nasıl oyluyorsunuz? 
Bütün milletvekillerinin metni okumaları lazım. Yap
mayın böyle. 

BAŞKAN — Sayın Üzel... 
M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Metni okumadan 

nasıl oy verebiliriz Sayın Başkan? (ANAP sıraların
dan «Oylamaya geçildi» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri bir dakikanızı is
tirham ediyorum. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan oylamaya geçildi, tekrar okunmadı diye itirazın 
yararı var mı efendim? 

'BAŞKAN — Yak da... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

ÎSA VARDAL (Zonguldak) — Sizin müdahale 
etmeye hakkınız var mı? 

BAŞKAN — Bir dakikanızı ricav ediyorum. 

M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Oyumuzu vere
bilmemiz" için metni tam okumamız lazım; usul böyle
dir. Genel Kurula kanun teklifleri böyle iner. Arkadaş
larımızın hangileri metni gördüler, sorarım kendileri
me. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, bir dakika... 
Sayın Üzel, bu önergeler gruplara verildi. Bütün 

miilletvekillerine yeteoek kadar teksir edilemediği için 
bütün milletvekillerine dağıtılamadı. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Milletvekilleri ara
sında ayrılık yapamazsınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ancak Divanda okutuldu. Demin de 
izah ettiğim gibi... 
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GÜNSELİ. ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş
kan, siz bağımsızları milletvekili saymıyorsanız, istifa 
edip gidelim buradan. Nasıl konuşuyorsunuz; ne de
mek, «gruplara verildi?» idare edemiyorsanız, yöme-
terriiyorsanız istifa edin; ayıptır! 

IBAŞKAN — Sayın özkaya, anlatıyorum; sözü
mü kesmeyin ye... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sözünüzü ke
serim. 

BAŞKAN — Söz almadan konuşmayın. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Istambul) — Söz almadan 
konuşmak zorunda bırakıyorsunuz. Bize hakaret edi
yorsunuz. (ANAP sıralarından «IBravo» sesleri, alkış
lar) Miillet iradesi sen değilsin. 

IBAŞKAN — Sayın özkaya, bu anlatacaklarım si
zi de ilgilendiriyor öyleyse : Demin Sayın Vardal da 
belirttiğimde, konuyu' biraz daha genişleterek, neden 
müzalk'ere açtığımızı açıklamıştık. Çünkü demin, bu, 
bomlisyonlarda görüşülmediği için, Genel Kurulda 
tekrar müzakere açıp, diğer önergelerden de ayrı bir 
biçimde müzakere yapıp, oyladığımızı da açıklamış
tım. önerge okunmuştu; ancaik, demin de belirttiğim 
gibi, partili ya da partisiz ayırımı yapmaksızın, bü
tün milletvekillerine yetecek biçimde dağıtmadığı için, 
Sayın Üzerin şu isteğini haklı görüyorum; önemli 
olan, bütün milletvekillerinin, tasarıyı, teklifi ya da 
önergeyi anlayarak oylarını kullanabilmeleridir. 

Sayın Üzel, önergeyi bir defa daha okutuyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Sayın Başkan, önergenin 
gerekçesini de okutun efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi, gerekçesiyle birlikte, bir 
defa daha okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifine 26 ncı madde 

olarak aşağıdaki maddenin ilavesini arz ve teklif ede< 
riz. 

Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve arkadaşları 

MADDE 26. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 14 üncü maddesinin (4) numaralı ben
dinde geçen «illerin en az yarısından» ibaresi, «illerin 
en az 2/3 ünde» şeklinde; 11 numaralı bendinin ilk 
fıkrasında geçen «illerin en az yarısında» ibaresi «il
lerin en az 2/3 umde», ikinci fıkrasında geçen «ilçele
rinin en az üçte birinde» ibaresi «ilçelerinin en az 2/3 
umde» şeklinde değişıtirilmliştir. 
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Gerekçe : Yüce Meclisçe bu teklife 8 inci madde 
olarak eklenen madde ile Siyasî Partiler Kanununun 
36 ncı maddesi değiştirilmiş olduğundan, aynı hususu 
düzenleyen 298 sayılı Kanunun -44 üncü maddesinin 
(4) ve (11) inci bentleri de değiştirilmektedir. 

BAŞKAN — Saym Üzel, anlaşılmıştır sanıyorum. 
'Malumlarınız, bütün önergelerin, basılıp daha önce 

dağıtılması gilbi bir yöntem yoktur. Kanun tasarı ve 
teklifleri basılıp, dolaplara atılmaktadır. Onun için bu 
işlemi, üzerinde durarak yapmıştım; tekrar bilgileri
nize sunarım. 

Sayın milletvekilleri, oylamayı yeniliyoruz. 
Önergenin, 26 ncı madde olarak kabulünü oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge, 26 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Şimdi, yasaya bir geçici madde eklenmesine dair 
önerge vardır; onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
298 sayılı Yasaya aşağıdaki geçici 18 inci madde

nin eklenmesini arz ederiz. 

İsa Vardal M. Turan Bayezit 
Zonguldak Kahramanmaraş 

Enver özcan Seyfi Oktay 
Tokat Ankara 

Rıdvan Yıldırım Hasan Altay 
Tunceli Samsun 

Madde 27. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanuna aşağıdaki geçici 18 inci madde ek
lenmiştir. 

Geçici Madde 18. — 52 nci maddeyi değiştiren 
22 nci madde bu yasanın yürürlüğe girmesinden son
ra yapılacak ilk ara seçimlerde ve ilk genel seçimler
de uygulanmaz. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, konuşacak mısınız? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —- Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; seçimlerde, radyo 

ve televizyonla propagandayı düzenleyen 52 nci mad
dedeki değişiklik teklifi izah edilirken, bir mantık ile-
rı sürüldü, denildi ki, bazı partiler tek bir seçimde gü
cünü ispat etmiştir, Meclise girmiştir; gücünü biraz 
daha fazlasıyla göstermiştir, grup kurmuştur; ama 
bazı partiler Meclise girmemiştir, dışındadır. Bu iti
barla, halkın itibarı, seçmenin itibarı, seçmenin tema
yülü açısından, partiler arasında, demokratik olması 
gereken böyle bir tefrik yapılması zorunludur. Bu ne
denle... 

'M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
duyamıyoruz; bu ses cihazını normal bir şekle dö
nüştürmek için ne gilbi, b'ir önlem gerekliyse, lütfen 
alınsın! Yani, bir Meclis Başkanlığı... 

BAIŞKÂN — Sayın Oktay, lütfen söz isteyin ve 
ayağa kalkın. 

Buyurun Sayın Oktay, isteğinizi söyleyin. 
M. SEYFİ OKTAY (Anlıara) — Duyulmuyor; 

çok kez yerimizden ikaz etmek zorunda kalıyoruz. Ses 
cihazı yetersizdir, kifayetsizdir; lütfen önlem alın efen
dim. 

AYDIN GÜVEN GÜRRAN (Antalya) — Hayır, 
içeriden kısılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, bu konuda bütün ar
kadaşlardan aynı talepler geldi. Seslendirmenin düzel-' 
turnesi ve yapılması için istekte bulunduk; tekrar üze
rinde durulacaktır. 

AYDIN GÜVBN GÜRKAN (Antalya) — O baş
ka efendim; dün çalışıyordu, bugün yine çalışmıyor. 
İçeriden ayarlamıyorlar. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, içe
riden kısılıyor herhalde. 

1SUHA TANIK (îlzmri) — Biz gayet iyi duyuyo
ruz. 

BAŞKAN — İçeriye haber gitmektedir ve bu ka
dar ayar yapılabiliyor. Ancak, ayarın daha genişleti-
leblmesi için konunun üzerinde durulacaktır. 

. M. SEYPI OKTAY (Ankara) — Efendim, duya
mıyoruz. Duyamadığımız için oyumuzu da kulianamı-
yioruz. Biz de duymak istiyoruz. 

IBAŞKAN — Saym Oktay, bizzat üzerinde duru
lacaktır efendim. 

Sayın Bayezit, lütfen devam edin efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, geçen gün «muhalefete azizlik» demiştim; şimdi 
de, arkadaşlarımızın endişesine katılarak, «Acaba, 
muhalefete bir sabotaj mı var?» diyeceğim ve konuyu 
dikkatlerinize sunacağım Sayın Başkanım. 
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Muhterem arkadaşlarım, yapıları değişiklikle, tah
min ediyorum, siyaset mizahında 4 günlük, 3 günlük 
ve 2 günlük partiler diye bir ayrıma sebebiyet verdi
niz. Bazı partiler, televizyonda 4 gün, bazıları 3 gün, 
bazıları da 2 gün propaganda yapabilecekler; ama 
bunun sizin açınızdan ve size göre, haklı bir mantığı 
vardı : Demin de izaJh etmeye çalışmıştım; bir seçim 
yapılmış ve partilerin bir kısmı Meclise girmiş, bir 
kısmı Mecliste grup kurmuş, bir kısmı kuramamış; 
partilerin bir kısmı da halkın, seçmenin hür iradesiyle 
belirlenen itibarını kazanmadığı için Meclisin dışında 
kalmıştır. Bu itibarla, yapılacak olan propagandalar
da, bunlarm arasında tanınan imkânlarda bir tefrıik 
yapılması gerekir. Sayın Anavatan Partisi sözcüsü ar
kadaşım başını sallamakla beni teyit ediyorlar, kendi
lerine teşekkür ediyorum. 

Arkadaşlar, şimdi bu mantıktan hareket edersek, 
6 Kasım seçimlerini değerlendirmemiz lazım, 6 Ka
sım seçimlerinde Türkiye'de bir genel baraj bir de il 
barajı vardı ve bunlardan daha da önemli olarak bir 
sivasî parti barajı vardı. Bugün, bazı siyasî partiler. 
eğer Meclisin dışında kalmış ise, seçmen iradesi açı
sından onların ne günahı vardır? Bulgun, bazı siyasî 
partiler, yeni kurulmakta ve yeni gelişme yollarına gir
mekte ise, onların seçmen iradesi açısından, siyasî par
ti olarak televizyonda propaganda imkânından, siz
den ve bizden daha az yararlandırılmasında ne mantık 
vardır? Yine, Milliyetçi Demokrasi Partisinin ve bu 
Mecliste temsil edilen diğer partilerin, sizden ve biz
den ayrı bir ölçekle değerlendirilmesinde ne mantık 
var? Gerçi bunu kabul etmediniz ve madde geçti; fa
kat lütfen mantığınıza dönünüz ve mantığınızın sağ
lamlığını ortaya koyunuz. 6 Kasım seçimlerinin özel 
şartlarını hiçbir zaman göz ardı etmeyiniz. Eğer, 6 
Kasım seçimlerine, teşkilatlanabilmiş geniş bir parti 
sayısı ile girilmiş olsaydı, tabiî değişik şartlar olabi
lirdi. 

EYÜP AŞTK (Trabzon) — Siz gelemezdiniz. 
ÎSMAÎL ÜĞDÜL (Edirne) — O zaman Halkçı 

Parti, havasını alırdı, siz buraya gelemezdiniz Sayın 
Bayezit. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Kimin gele
ceği, kimin gelmeyeceği belli olmazdı; milletin hür 
iradesii tecelli etseydi de, biz gelmeseydik, onu dün
den kabul ediyoruz. 

ÎSMAÎL ÜĞDÜL (Edime) — Yan cebime koy... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Niye geldiniz? 
M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Bu neden

le, sizi, mantığınıza davet ediyorum arkadaşlar. Eğer 

«iz, 52 nci maddede yaptığınız değişiklikte, bu kıstasla 
ve bu samimiyetle hareket etmiş iseniz, ilk genel se
limlerde ve ilk ara seçimlerde bunu uygulamazsınız. 
Eğer, samimiyseniz, iyi niyetliyseniz, bunu uygula
mazsınız. 

Neden uygulamazsınız? ilk ara seçime ve ilk genel 
«seçime pekçok parti girecek; halen mevcut olan par
tilerden, sizin karşınıza, sizin minderinize bir parti 
gelecek. Demin de dedim... 

EYÜP AŞIK (Tralbzon) — Size de gelecek. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Biz onlar

dan korkmuyoruz, burada savunuyoruz. Siz niye kor
kuyorsunuz; halkın tecelli edecek iradesinden, peşi
nen niye çek'iniyorsunuz arkadaşlarım? 

Bu nedenle, bu teklifimizi kabul etmediğiniz tak
dirde siz, bu değişiklikte ileri sürdüğünüz haklı ge
rekçenizin haksız olduğunu kaibul etmek zorundasınız 
veya haklılığına kamuoyunu inandıraımayacaksınız. 

Bu nedenle, önergemizin kabul edilmesini tavsiye 
ediyoruz; siyasî nezaketin dışında «tavsiye ediyoruz» 
liye bunu değerlendirdim. Çünkü, önerge kabul edil
mediği takdirde, kendi dışınızda çok haklı spekülas
yonlara neden olacaksınız, önümüzde, yapılacak olan 
bir ara seçimde, bir genel seçimde yenilebilirsiniz, ga-
vet doğaldır; bir başarısızlığa veya bir mağlubiyete 
uğrayabilirsiniz; alınmayasınız diye, kamuoyu araş
tırmaları bunu gösteriyor, demiyorum; ama, müm
kündür. 

ÜNAL YAŞAR (Oaziamtep) — Siz kendiniz de 
«elemeyebilirsiniz. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın arka
daşlarım, lütfen tarihin sayfalarına bakınız; orada, ka
zanç gibi, galibiyet gibi görünen bazı fiiller, bazı ey
lemler vardır, onurlu yenilgiler vardır. Ben temenni 
ediyorum ki, onurlu yenilgiden yana olasınız ve yü-
celesîniz. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Yan cebime koy. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Oktay, demlin sesi biraz daha açtırdım, aca
ba sonuna doğru ses biraz daha fark etti mi? 

•M. SEYFl OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, bi
raz düzeldi; ama yeterli mi, değil mi tam bilmiyo
rum. 

IBAŞKAN — Demin, buradaki ikazınızdan son
ra, ne kadar ses gücü varsa açtırdım, sonuna doğru 
bana biraz iyi gibi geldi, size de öylfe geldi mi? 
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M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Düzeldi gibi, ama 
yeterli mıi bilmiyorum. 

BAŞKAN — Bu konu, birçok arkadaşlarımız ta
rafından Başkanlığımızla getirilmiştir; bizzat üstünde 
durulacaktır, meralk edilmesin efendim. 

26 ncı maddeyi, 27 nci madde olarak okutuyo
rum : 

ÜÇÜNCÜ IBÖLÜM 
10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Mıilletvekili Seçimi 

Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 27. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 4 üncü maddesinin 6 ncı 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Milletvekili sayısı yediden fazla olan illerde se
çim çevrelerine isabet edeoek olan milletvekili sayısı
nın hesabında ilk yedi çıktıktan sonra kalan rakamdan 
tekrar yedi, mümkün olmadığı takdirde altı, beş... ila
ve çılkarılır. Bu hesaplamada bir seçim çevresine en 
az 3 milletvekili düşecek şekilde işlem yapılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Grupları adıma Sayın Vardal, Sayın Melen; şa

hısları adına Sayın Ülker. 
EYÜP AŞİK (Trabzon) — Sayın Başkan, bir re-

daflcsiiyon var efendim. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Aşık. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Efendim, metindeki 
«ilave» kelimesi «İlâ» olacak. 

BAŞKAN — «Have» kelimesi «ilâ» olarak düzel
tilmiştir. 

Sosyaldemokraıt Halkçı Parti Grubu adına konuş
mak üzene, buyurun Sayın Vardal. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

'SHP GRUBU ADINA ÎSA VARDAL (Zongul
dak) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşla
rım; şu anda, ülkemizde demokrasinin gelişmesini en
gelleyecek bir maddenin daha görüşmesini yapmakta
yız. 

Bu antidemokratik düzenlemeyi yadırgamamak la
zımdır; zira, iktidar partisinin başı olan Sayın Özal, 
açıkça iki partili sisteme gitmek istediklerini açıkla
mıştır. 

Anayasanın 68 inci maddesinde, «Siyasî partilerin, 
demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları ol
duğu» istediği kadar yazılı bulunsun, Anayasaya saygı 
duyulmadığı sürece, bu kabil antidemokratik düzen
lemeler her zaman karşımıza gelecektir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, getirilen teklif ile 
yapılan düzenlemeyi ve bu düzenlemenin doğuracağı 
neticeleri açıklamaya çalışacağım. Milletvekili Seçimi 
Kanununun 4 üncü maddesinin, altıncı fıkrası şu şe
kilde düzenlenmiştir: «Bölme sonucu teşekkül ede
cek, bir seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili 
sayısının, 7'ye yakın ve mümkün olduğu ölçüde 3, 
5, ve 7 gibi tek rakamlı olmasına dikkat edilir. Bu 
sayı, 3'ten az olamaz.» 

Dikkat ederseniz, mevcut madde ilk defa kabul 
edilirken, seçim çevrelerini tespit etme yetkisi Yük
sek Seçim Kuruluna verilmiş; Yüksek Seçim Kuru
luna, bu düzenleme yapımında geniş bir insiyatif 
tanınmış idi. Bu insiyatif ile ilgili maddenin deva
mında şu hükümler de bulunmakta idi : Yüksek Se
çim Kurulu, seçim çevrelerini tespit ederken, ilçe
lerin mülkî bütünlüğünü koruyacak, aynı seçim çev
relerinde yer alacak ilçelerin nüfusu ve coğrafî du
rumlarını göz önünde bulunduracak ve aynı sa
yıda milletvekili çıkaran seçim çevrelerindeki oy kul
lanacak seçmen sayısının mümkün olduğu kadar 
birbirine eşit olmasını gözetecek. 

6 Kasım seçimlerinden evvel, Yüksek Seçim Ku
rulu, seçim çevrelerini tespit etmiş ve bu seçim çev
relerine göre de 6 Kasım seçimleri yapılmıştı. Tespit 
edilen seçim çevrelerinde, 6 Kasım seçimleri, her
hangi bir sorun yaratılmadan geçmiş idi. 

Şimdi getirilen düzenleme ile Yüksek Seçim Ku
ruluna verilen bu insiyatif ortadan kaldırılmaktadır. 
Nasıl kaldırılmaktadır; 7'den fazla milletvekili çıka
ran bir ilin, seçim bölgesine ayrılması şu şekilde ola
caktır; Mesela Ankara İlini ele alalım; halihazırda 

Ankara îli 22 milletvekili çıkarmaktadır; önümüz
deki seçimlerde, 23 milletvekili çıkaracağı hesap edil
miştir. Bu durumda, ilk önce 23'ten 7 sayısı çıkarı
lacaktır; sonra tekrar 7 sayı çıkarılacak, etti 14; geri
ye 9 sayısı kalmaktadır; ondan da 7 sayısı çıkarıldığı 
zaman geriye 2 sayı kalacaktır; bir seçim çevresi 3 
milletvekilinden az olmayacağı için, 9'dan 3 çıkarıl
dığı takdirde, diğer seçim çevresi 6 olacaktır. Yani 
Ankara, 7-7-6 ve 3 milletvekili çıkaracak şekilde seçim 
çevrelerine bölünecektir. 

Sayın arkadaşlarım, bu şekilde rakamsal bir bö
lünmeye giderken, Yüksek Seçim Kurulu, maddenin 
diğer fıkralarında getirilen amir hükümleri nasıl na
zarı itibara alacaktır? Yani, ilçelerin mülkî bütün
lüğünü nasıl koruyacaktır? Bundan başka, aynı seçim 
çevrelerinde yer alacak ilçelerin nüfuslarını ve coğrafî 
durumlarını nasıl koruyacaktır ve aynı sayıda millet-
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vekili çıkaracak seçim çevrelerinde oy kullanacak seç
men adedini, mlümkün olduğu kadar, nasıl birbirine 
yakın sayıda tespit edebilecektir? Bunların hiçbirisi 
mümkün olmayacaktır. 

Yedi millötvekili çıkaran (A) seçim çevresinde oy 
kullanan seçmen sayısı üçyüz bin ise, aynı sayıda 
milletvekili çıkaran (B) seçim çevresinde, ikiyüzelli 
bin veya üçyüzelli bin olacaktır. Bu haliyle de 
millî iradenin tezahüründe birtakım haksızlıklar 
doğuracaktır. 

Şimdi getirilen kanun teklifine göre doğacak 
olan aksaklıkları teker teker saymak istiyorum. Bi
raz evvel de ifade ettiğim gibi, ilçelerin mülkî bütün
lüğü bozulacak, icabında - ilçeler arasında seçim sat
hı mailine girildiği zaman - aynı parti içinde bazı
ları «Ibeniım adayım seçilsin», bazıları da «benim 
adayım seçilsin» şeklinde birtakım çekişme ve tartış
malar doğacaktır. Yüksek Seçim Kurulunun insiyatifi 
elinden alınmış olduğundan, Yüksek Seçim Kurulu zor 
durumda kalacak. 

Bu şekilde bir düzenleme sonucunda, ileride 
kabul edeceğimiz bir madde ile 5, 6, ve 7 milletvekili 
çıkaracak seçim çevrelerine, bütün siyasî partiler için 
kontenjan kullanılması mecburiyeti getirildiği için, 
genel merkezin ve dolayısıyla genel başkanın mutlak 
sultasını doğuracak bir netice verecek ve parti içi 
demokrasi kuralları bu şekilde ihlal edilecektir. 

Ayrıca, 5, 6 ve 7 milletvekili çıkaracak olan se
çim çevrelerinde kontenjan kullanma mecburiyeti ge
tirildiğinden ve bu seçim çevrelerinde seçim çevresi 
barajı hesap edilirken kullanılacak olan kontenjan na
zarı itibara alınmadığından, seçim çevresi barajı da 
yükselecektir. Bu durumu, kendi seçim çevremi ör
nek vermek suretiyle açıklamaya çalışacağım. 

6 Kasıım seçimlerinde Zonguldak 2 bölgeye ay
rılmış; her iki bölge de 4'er milletvekili çıkarmıştı. 
Yeni getirilen değişikliğe göre, mecburen 5-3 olarak 
iki bölgeye ayırmak durumunda kalacaktır, Yüksek 
Seçim Kurulu. Şimdi, birinci bölge 5 milletvekili 
çıkaracak şekilde düzenlendiği takdirde, Devrek İlçesi 
birinci bölgeye aktarılacaktır. Devrek İlçesinin bi
rinci bölgeye aktarılmasıyla, 6 Kasım seçimleri iti
bariyle birinci bölgenin seçmen adedi 261 038, ikinci 
bölgenin de seçmen adedi 179 644 olacaktır. 

Şimdi, birinci bölgedeki seçim çevresi barajı he
sap edilirken, çıkacak milletvekili sayısı olan 5 ra
kamına değil, 4 rakamına bölüneceğinden; 6 Kasım 
seçimlerinde, birinci bölgede seçim çevresi barajı 
49 209 oy iken, bundan sonra yapılacak olan se

çimlerde, 261 038 seçmenin dörde bölümü sonucunda 
bu baraj 65 259 oy alacaktır. 

6 Kasım seçimlerinde, partilerin birinci bölgeden 
aldıkları oyları nazarı İtibara aldığımızda: MDP 
44 488 oy almasına rağmen, seçim çevresi barajı 
49 209 olduğundan, birinci bölgede barajı geçemeye-
rek, milletvekili çıkaramamıştır. Anavatan Partisi 
ise, burada 60 572 oy almıştır; baraj 49 209 oy ol
duğu için, 1 milletvekili çıkarmıştır. 

Bu hesaba göre, önümüzdeki seçimlerde, Anava
tan Partisinin buradan almış olduğu 60 572 oyu, 
baraj olan 65 259 oyun üzerine çıkaramadığı takdirde 
barajı geçemeyecek ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
buradaki barajı yalnız başına geçeceğinden, 5 millet
vekilini de çıkaracaktır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Nereden bildiniz Sa
yın Vardal? 

İSA VARDAL (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, bu örneği kendi seçim çevremden verdim. Böl
gemde bu şekilde netice tezahür etmiştir; başka se
çim çevrelerinde aynı durum ANAP'ın lehine teza
hür edebilecektir. Bunu, ben bir örnek olarak veri
yorum. 

Bir seçim çevresinde, bir partinin, yalnız başına 
beş milletvekilliği çıkaracak şekildeki bir düzenle
menin, demokratik olduğunu iddia eitmek hakikatle 
bağdaşmaz muhterem arkdaşlarım. Bu nedenle, 
getirilen bu kabil düzenlemeler, açıkça, çoğunluk 
sistemine kaymayı amaçlamaktadır; ama çoğunluk 
sisteminin geçmiş dönemlerde vermiş olduğu mahzur
lar da bilindiği için, çoğunluk sistemini direkt ola
rak kabul etmeye cesareti olmayan iktidarın, dolaylı 
yollardan çoğunluk sistemini gerçekleştirmeye ça
lışması, demokrasi ile bağdaşan bir durum değildir.-

O nedenle, ileride görüşülecek maddelerde, seçim 
çevresi barajı tespit edilirken, kontenjan olarak kul
lanılacak sayının da barajın hesabında nazarı itibara 
alınmasında mutlak zaruret vardır. 

Sayın arkadaşlarım, bu durumda madde bu şek
liyle kabul edildiği takdirde, demokratik olmayacak 
ve millî iradenin tam yansımasını sağlamadığı için 
de millî iradeye saygısızlık olacaktır. 

Arz eder, teşekkürlerimi sunarım. (SHP ve MDP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
MDP Grubu adına Sayın Melen, buyurun efen

dim. (MDP ve SHP sıralarından alkışlar) 
MDP GRUBU ADINA FERİT MELEN (Van) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; rejimle ya-
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kından ilgili olan, daha doğrusu, rejimin temeliyle, 
esasıyla ilgili olan bir kanun teklifi karşısındayız. 

iBu kanun teklifinde, teklif sahibinin ortaya sür
düğü esas sebep, iki partili rejime gitmektir; gerek
çe budur. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Çok parti ağırlıklı 
sistem, iki partili değil. 

FERİT MELEN (Devamla) — Bunu Sayın Baş
bakan da, Meclis içinde değil ama, Meclis dışında 
çeşitli vesilelerle verdiği beyanâtlarında ileri sür
müştür. 

Dediğim. gibi, şimdi çok mühim bir karar ver
mekte ve bir anamesele üzerinde durmaktayız. Bu 
anameselenin her şeyden evvel, yüce Meclis huzu
runda halledilmesi lazımdır. Gönül, bu kadar mü
him bir kararı veren birinci derecede mesul bir lide
rin, bunu gelip Mecliste ortaya koymasını ve bizleri 
ikna etmesini isterdi. 

«tfki partili sisteme istikrar için gidiyoruz» diyor
lar. Acaba, dedikleri gibi, bu sistem istikrar getirir 
mi? Bir hükümet istikrarı sağlarken, beri tarafta 
rejimi istikrarsızlığa götürür mü? Nitekim, bunların 
hepsini yaşadık. İki partili rejim içinde iki defa ih
tilal oldu. Yani, iki partili rejim ihtilale sebep oldu. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ne demek, o günleri 
biliyor musunuz? 

FERİT MELEN (Devamla) — Evet, evet yaşa
dım ben, yaşadım... 

İki partili rejim ihtilale sebep oldu. İki partili 
rejimde halk birbirine düşman iki kampa ayrılmıştı 
ve çok partili rejime girildiği zaman, partiler arasın
daki mücadele gevşedi, yumuşadı. Seçim neticeleri 
halka huzursuzluk değil, huzur getirdi. 

iki partili rejimde bir parti 5 milyon oy alır
ken, diğeri 4 milyon oy alıyordu ve birisi 400 mil
letvekili çıkarırken, öteki 70 milletvekili çıkarıyordu. 
Bu netice, büyük çabalar ve gayretler sarf ederek 
Meclise göndermek istediği milletvekillerini göndere-
mediği için vatandaşta büyük bir huzursuzluk ve en
dişe yaratıyordu; ama çok partili rejime girildiği za
man, bu mücadele gevşedi ve yumuşadı. Bu döne
min içinde yaşadık... 

Çok partili rejimin de mahzurları olabilir. Anah
tar parti mevkiine giren partilerin büyük kararlarda 
etkin olmaları vesair hallerde bazı mahzurları olabi
lir; doğrudur. 

Değerli arkadaşlarım, bunların hepsinin usulleri 
vardır. Ben, «İki partili rejime gitmeliyim» demiyo
rum, gidilebilir; zaten, tek partili demokrasi olmaz, 
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asgarî iki parti olması lazımdır, iki partili rejimde de 
demokrasi olabilir; nitekim Anglosakson sisteminde 
böyledir; ama buna mukabil kıta Avrupasında, bunu 
sakıncalı görmüşlerdir ve tatbik edemeyerek çok par
tili rejime girmişlerdir. Her iki sistemde de, istikrar 
tedbirlerini almak mümkündür. 

Sayın Başbakandan rica ediyorum, kendileri bu 
hususta birinci derecede mesuldür; lütfen buraya 
çıksın, milletvekillerinin huzurunda, parlamento hu
zurunda, iki partili rejime gitmek suretiyle ne elde 
edeceği hususunda bize bilgi versin. Çünkü birçok 
bilgiler, hükümetin dosyaları, arşivi ve her şeyi ken
disinin elindedir; bundan istifade edelim, biz de katı
lalım ve bu karan müştereken verelim; ama bu yola 
gitmeyip te, dolambaçlı yollarla, seçime girecek par
tilerin kimisini seçime sokmamak veya seçime girecek 
partiler arasında milletin oylarını adil bir şekil
de değil de, böyle çetrefil yollarla, bir azınlık par
tisini iktidara getirmek yolu, herhalde salim bir yol 
değildir ve dediğim gibi, iki partili rejim yolu, mem
lekette büyük huzursuzluk yaratacak, rejimi tehlikeye 
sokacak bir yoldur. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — «İki partili rejim» 
değil, «İki parti ağırlıklı rejim» olacak Sayın Melen. 

FERİT MELEN (Devamla) — Çok partili rejim
de de istikrar temin edilebilir. Zaten Anayasada da, 
«iki partili rejim» diye bir hüküm yoktur, «İki 
partiden fazla parti kurulamaz» diye de mani bir hal 
yoktur. 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Koalis
yonları da gördük... 

FERİT MELEN (Devamla) — Binaenaleyh, 
Anayasada bir mani hüküm yokken, siz bir engel ya
ratmak suretiyle, Anayasanın esprisine karşı gelmi
yor musunuz? 

Düşünülebilir, tartışılabilir; bunları tartışmamız 
lazım; hakikaten büyük Meclisi, Sayın Başbakanın 
ikna etmesi lazım. Eğer kani olursam, reyimi onun
la beraber vermeye hazırım; ama dediğim gibi, bunu 
Meclis huzurunda konuşalım, Meclis huzurunda Sa
yın Başbakanla tartışalım. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Geç de olsa, iyi 
olur. 

FERİT MELEN (Devamla) — Bu konuşma, 
Meclis dışında radyoya beyanat vermek suretiyle 
yapılırsa, kimseyi tatmin etmez. Bu, başkalarını veya 
taraftarlarını belki tatmin eder; ama her şeyden 
evvel, milletin vekillerini, milleti temsil eden bu par
lamentoyu tatmin etmesi ve böyle mühim bir karar-
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da parlamentoyu yanına alması lazımdır. Kendine 
güvenen bir başbakanın, bir liderin yapması gereken 
budur. Ben, Sayın Başbakana bu yolu açmak isti
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, getireceğiniz rejim, hakika
ten, sistemi, demokrasiyi dejenere edecek bir rejim
dir. Bir arkadaşımız demin bir örnek verdi: Bingöl'de 
65 bin seçmen mevcut ve 55 bin geçerli oy çıkmış. 
50 bin oyu bir parti alsın, diğer iki parti de 3 bin 
ve 2 bin oy almış olsunlar. Bu 50 bin oyu alan par
ti eğer koyduğumuz engelleri aşamazsa, yani umumi 
barajı aşamazsa ne olacak biliyor musunuz; 50 bin 
•oy almış ve 3 milletvekilliği kazanmış durumda olan 
parti Bingöl'den milletvekili getiremeyecek; ama 2 
bin oy almış parti ise huzurunuza milletvekili geti
recektir, Rica ederim, elinizi vicdanınıza koyun ve 
kendinizi vatandaş yerine kaim olarak düşünün: Bu 
sistemde seçilen bir milletvekilini, o vatandaş, o seç
men, milletvekili olarak kabul eder mi? Kim kabul 
eder böyle bir sistemde? (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

İki partili sisteme gidelim, çoğunluk sistemine gi
delim; ne mani var buna? Dar bölgeli çoğunluk sis
temine gidelim. Belki sakıncaları görülecektir; ama 
bu sakıncalar, getirdiğiniz dejenere olmuş bir siste
min sakıncalarından daha çok değildir. Dediğim gibi, 
yüzde 35 oy alan partiyi iktidara getirmek istiyor
sunuz; yüzde 35'le iktidar olan bir paftiyi millet, 
kendi iktidarı saymaz; demokratik ilkelere aykırı
dır. Demokrasi, bir milletin çoğunluğunun, azınlığı 
idaresidir; şimdi tersine çeviriyoruz; azınlık, çoğunlu
ğu idare edecek (ANAP sıralarından gürültüler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Beş milletvekili ile 
Başbakanlık yaptınız Sayın Melen!.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yin. 

FERİT MELEN (Devamla) — Yani, arz ettiğim 
gibi, bunlar huzur yaratmaz. «Hükümet istikrarı te
min edeyim» derken, rejimi istikrarsızlığa sokarsınız 
ve memlekette büyük huzursuzluk yaratırsınız. Bil
hassa böyle bir sistemde, her seçimin sonunda, «Bu 
iktidar gayri meşrudur» «Bu seçim gayri meşrudur» 
sesleri, bir seçimden diğer seçime kadar devam eder. 

Ben, 1946 - 1950 yılları arasındaki durumu bili
rim. 1946 seçimi, hakikaten iktidara gölge düşürecek 
bir seçim idi ve dört sene müddetle bütün memle
kette dağ, taş çınladı, «Bu iktidar gayri meşrudur» 
diye ve büyük bir huzursuzluk yarattı. 1957 seçimini 
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' bilirim; 1957 seçimine gölge düştü ve memleketi ih
tilale götürecek kadar huzursuzluk oldu. 

ERTUĞRUL GÖRGÜN (Aydın) — Dinleyin, 
öğrenin; tarih konuşuyor. 

FERİT MELEN (Devamla) — Şimdi, bu rejimi 
geliştirmek, iyileştirmek istiyorsak, rica ederim, usul
lerin en iyisini, en adilini ve memleket şartlarına en 
uygun olanını bulalım. Yoksa, «Efendim, bize uygun 
sistem budur» derseniz, siz de bu memleketi büyük 
bir felakete götürürsünüz. 

ıSayın Başbakandan tekrar rica ediyorum, buraya 
buyursunlar, lütfen bu meseleyi enine boyuna tartı
şalım ve analhatlarıyla müzakereye serbesti tanıya
lım; mademki partiler arasında peşinen konuşmadı
nız; bu hususları burada konuşalım. 

Teşekkür ederim. (MDP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Turgut özal, 

buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA BAŞBAKAN TURGUT 
ÖZAL (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; birkaç gündür devam eden bu önemli ka
nunun müzakeresinde, hakkımızda söylenen ve haklı 
olduğunu tahmin etmediğim, zannetmediğim bazı suç
lamalar var. 

Memleketimizde, biraz geriye doğru gidersek, bir
çok seçim sistemi uygulanmış olduğunu görürüz. İki 
dereceli seçim uygulamışız, Cumhuriyetin ilk kurulu
şunda; 1946'da tek dereceli seçim uygulamışız. O 
zaman hatırlayacaksınız, o zamanki muhalefetin id
diasına göre - ki bizim de gençliğimize rastlar - gö
rebildiğimiz kadar açık oy, gizli tasnif esası getiril
mişti. Zannediyorum 1946 seçimine en büyük itiraz 
da buradan olmuştur. Sandıklar ayrı idi, şurada bir 
partinin sandığı, öbür tarafta başka bir partinin san
dığı şeklindedir. 1946'da kimin nereye rey attığı da 
baştan belli oluyordu; biz bunu gördük; ondan son
ra da bir odaya giriliyordu; kimse içeri alınmadan 
tasnif yapıldı. Hadise zannediyorum budur. 

1950'ye geldik; 1950^ yine o zaman ki iktidar 
(yani 1950'ye getiren iktidar) bir seçim sistemi koy
du. O seçim sistemi, iller bazında ekseriyet sistemi 
idi - hatırımda kaldığına göre - o tarihte İstanbul yir
mi veya yirmiiki milletvekili çıkarıyordu ve kim faz
la rey alıyorsa, o ilin bütün milletvekillerini o parti 
çıkarıyor idi. Bu da itiraza sebep oldu; çünkü iki 
partili sistemin, belki bir bakıma, en yanlış uygulama 
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'sistemlerinden biri idi. Yirmi küsur milletveki
lini tek parti birdenbire alacak; bu mümkün değil. 

O zamanki muhalefet partisi, «ıBen iktidara gelir
sem nispî temsil esasını getireceğim» dedi... Nispî 
temsil esası getirildi; hatta biraz da garip gösterilen 
ıbir sistem... Bu nispî temsil, bir ara küçük partilere 
daha ağırlık veren bir sisteme de dönüştü, 1965 
seçimlerinde. Yani, 1965 seçimlerinden tek başına 
iktidara gelen parti, o tarihte eğer yüzde 51 civarında 
rey almasa idi, tek başına iktidara gelmesi de müm
kün değildi; hatırımda kaldığına göre, bir bakiye sis
temi tarzında öyle bir uygulama yapıldı. O da garip 
görüldü; sonradan bir D'Hondt sistemi ile bir par
ça daha değiştirildi. 

Nispî temsil sistemi, memleketimizde, 60'lı yıllar
dan 70'li yıllardan, 1982 Anayasası ve ona bağlı ola
rak 1983 yılı seçimine getiren seçim kanunu yapılın
caya kadar devam etti. 

Şimdi, burada Danışma Meclisinden arkadaşları
mız var. Bir kanun yapılmıştır; şöyle bakalım, aca
ba Danışma Meclisi ve Konseyin yaptığı mevcut ka
nun, 1983 yılında seçime girdiğimiz zaman ortaya 
konulmuş kanun, hangi espriyle yapılmıştır ve şu ge
tirilen teklifle onun arasındaki farklar nelerdir? 

Esas itibariyle yüzde 10 barajı getiren bir kanun
dur. 1983 seçimlerinde uygulanan, yani halen mevcut 
olan kanun ve o kanun, «Türkiye çapında yüzde 10 
rey alamazsanız parlamentoya giremezsiniz» diyor. 
Bunun manası çok açık. Herhangi bir partimiz yüzde 
9,9 rey alırsa, herhangi bir yerde çevre barajını 
geçmiş olsa, orada milletvekili çıkarmış olsa dahi, 
o milletvekilliği iptal edilir ve diğer partilere veri
lir bu milletvekillikleri. 

Şimdi, analize devam edelim; 1983 seçimlerinde 
üç parti seçime girdi. Ta'biî, bu seçime niçin üç parti 
girdi, bunun üzerinde konuşmanın bir faydası yok. 
Bu seçimlerde, Anavatan Partisi yüzde 45,5; Halkçı 
Parti yüzde 30 küsur; Milliyetçi Demokrasi Partisi 
de yüzde 24 küsur rey aldı. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Yüzde 24,7 
rey aldı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Yüzde 23,5 diye hatırlıyorum. 

Seçim Kanununun önemli bir noktası daha var, 
o da şu : Yüzde 10 barajın dışında, bir de çevre 
barajları var ve özellikle üçlü yerlerden başlıyor. 
Kanun, ikili yerler için özel hüküm getirmiş; ama 
üçlü dörtlü, beşli, altılı, yedili yerler için şöyle bir 
hüküm var: 100 rakamını o sayıya bölüyorsunuz. Ya-
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ni dörtlü yer ise, 100 rakamını dörde böldüğünüzde 
25 rakamı çıkar ki, o seçim bölgesinde herhangi bir 
partinin milletvekili çıkarabilmesi için, o seçim böl
gesindeki geçerli oyların en az yüzde 25'inin üzerine, 
üçlü yerde ise yüzde 3 3'ünün üzerine çıkması, altılı 
olursa, yüzde 16-17 arasında bir rey alınması lazım
dır ve bu da yüzde 10 barajına ilave bir baraj daha 
getiriyor demektir. Nitekim, bundan dolayı - dikkat 
ederseniz - her üç parti de yüzde 10'u geçmiş olma
sına rağmen, çıkardıkları milletvekili sayısı, aldıkları 
reylerle orantılı değildir. Yani tam bir nispî temsil, 
bu barajlardan dolayı zaten mümkün değildir. 

1983'ten sonra mahallî seçim yapıldı; bu seçime 
üç tane değil, altı tane parti girdi. O seçim içerisinde 
yapılan il genel meclisi seçimlerinde, hatırlayacaksı
nız, aşağı yukarı aynı şekilde iştirak vardır, rey ve
renler bakımından, ve milletvekili genel seçiminin bir 
benzeridir. Bu seçime altı parti iştirak ettiğine göre, 
bu bir genel seçim olsaydı, acaba milletvekilleri nasıl 
dağıtılırdı diye hesap ettik. Altı parti halinde, reyle
rin fazla dağılmasından dolayı, ilk seçimde yüzde 45, 
ikinci seçimde - il genel meclisi seçimlerinde - yüzde 
41,5 rey almış olmamıza rağmen, Anavatanın çıkara
cağı milletvekili sayısı 291'e yükseliyordu. Hesap 
bunu gösteriyor... Milliyetçi Demokrasi Partisi ve 
Halkçı Parti, bu hesaplara • göre, parlamentoya gi
remiyordu. Zannediyorum birisi yüzde 8,8 rey al
mıştı, diğeri yüzde 6 küsur rey almıştı - rakamlar tam 
hatırımda değil - yüzde 10'un altında oldukları için, 
parlamentoya giremiyor] ardı. 

Buna mukabil, parlamento dışındaki Sosyal De
mokrasi Partisi yüzde 23,5 rey almıştı - eğer yanlış 
hatırlamıyorsam - bu hesaplara göre milletvekili sayı
sı 98 oluyordu. Yine, Doğru Yol Partisi de yüzde 
13,5 rey almış olmasına rağmen, grup kuramıyor, ve 
ancak 19 milletvekili çıkarıyordu. 

Dikkat ederseniz, mevcut Seçim Kanunumuz za
ten sistemi iki partiye doğru yönelten bir Seçim Ka
nunudur. 

MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — O za
man niye değiştiriyorsunuz? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
... Getirilmiş olan teklif, yani Seçim Kanununda de
ğişiklik yapan bu hükümler, bunu acaba nasıl değiş
tiriyor, neler getiriyor, bir bakalım. 

Bir kere, formalite kısımlarını bir tarafa bıraka
lım, yani formaliteleri azaltan maddeler var, zannedi
yorum genelde bu hususta mutabıkız. 
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İkinci bir konu daha var - bu konuda mutabık ol
mayabiliriz, yani kâfidir, değildir; uygundur, değil
dir konusunda mutabık olmayabiliriz - yurt dışındaki 
vatandaşlarımıza rey verme imkânı getiriliyor. Arka
daşlarımız da ifade ettiler; getirdiğimiz sistem tam, 
kâmil bir sistem değildir; ama hiç olmazsa, ilk defa 
yurt dışındaki vatandaşlarımız genel seçimlerde rey 
verebileceklerdir. Bu da ayrı bir konu, bunun da ge
nel sistemle bir alakası yok. 

Getirdiğimiz önemli konu, altılı, yedili yerlerden 
ve birden fazla seçim bölgesi olup da beşli yerler
den birer tane milletvekilliği adayının aşağıya çeki
lip, kontenjan adayı şeklinde gösterilmesidir. Bunun 
sebebi nedir? Bunun sebebini açıkça konuşalım: 

Geçtiğimiz yıllarda, özellikle 1960'lı, 1970'li yıllar
da, partileri üzen meselelerden bir tanesi, merkez kon
tenjanının hangi sırada konulacağıdır. Partiler içinde 
birçok münakaşalar çıkmıştır, kavgalar yapılmıştır 
«Benim sıram niye bozuldu, benim üstüme niçin bir 
merkez kontenjanı adayı geldi» diye. Biz yeni bir sis
tem bulduk, bunu ayırdık ve şu 30 - 35 yer merkez 
adayı veya kontenjan adayı olarak serbestçe tespit 
edilsin; seçim bölgesinde kim fazla rey alıyorsa, o bu 
seçimi kazanmış olsun dedik. Bu şekilde de, normal 
sırada herhangi bir değişiklik olmayacak ve partileri
miz, özellikle bu bakımdan bir sıkıntıya girmeyecek
lerdir. Zannediyorum, sistemde önemli bir düzeltme
dir. 

Tabiî bunun getirdiği bir husus daha var, o da şu : 
Altılık, yedilik yerlerden birer tane düşürdüğünüz za
man -demin yüzde 16 veya yüzde 17 diye hesap etti
ğimiz oran altılık yerde bir eksiği ile beşliğe ve çev
re barajı da yüzde 20'ye gelecek; yedilik yerde de bir 
eksiği ile altıya ve çevre barajı yüzde 16 küsura, yak
laşık yüzde 17'ye gelecektir; böylece, çevre barajları 
eski sisteme göre bir parça daha yukarıya çıkmış ola
caktır. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Azdı!.. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Şim

di, acaba bu ne tesir eder, yani bütün konuştuğumuz 
sistemde bu ne tesir eder? Tesiri şudur, tahminimiz, 
oturup hesap edeceğiz. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Etmediniz mi?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ha
yır; hesap edebiliriz; Seçim Kanunu geçtikten sonra, 
oturur, mesela 1984 il genel meclisi seçimlerine bunu 
tatbik ederiz,bakalım nasıl netice alınır diye. 

Nedir neticesi? Benim tahminim şu: Yüzde 13,5 
rey almış bir parti -geçen seçimde 19 milletvekilliği 
kazanacaktı, 20'yi sağlayamadığı için grup kurama
dı, onu gördük- burada da, olsa olsa -tahminimiz 
budur- grup kurabilmek için yüzde 16-17 civarında 
rey almak icap eder; belki bundan dolayı bu kadar 
fark olur. Tabiî, bu reylerin dağılışına da bağlıdır; 
yani eğer partinin belli bir bölgede ağırlığı var ise, 
belki buna da ihtiyaç kalmaz; yani daha az bir nis
petle de grup kurabilecek kadar milletvekili çıkara
bilir; ama genelde, grup kurma barajını -tahmin 
ediyorum - biraz daha yukarıya çıkarıyor. 

Şimdi, insaf edelim... Biz yüzde 10'luk barajı de
ğiştirmedik; yukarıya çıkarmadık; seçim bölgelerini 
darlaştırmadık - dikkat ediniz - seçim bölgelerini de 
darlaştırabilirdik, yani seçim bölgelerini... 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Darlaştırdınız Sa
yın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ha
yır, üçlük bölgeler haline de getirirdik. (SHP sırala
rından gülüşmeler) 

ÎSA VARDAL (Zonguldak) — Bölgeler çoğalıyor 
dolayısıyla dalaştırıyorsunuz Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ge
tirebilirdik; hatta demin Sayın Melen'in söylediği gi
bi, dar bölge sistemine de gidebilirdik; bunlar da 
mümkündür. (SHP sıralarından gürültüler) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sizi 
bağlayan hiçbir demokratik kural yok mu? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Devam ediniz Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bü
tün bunların hepsi yapılabilirdi diyorum... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Yapa
mazsınız, gücünüz yetmez. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
... Anayasamızda bunlara aykırı herhangi bir hüküm 
yoktur... 

İSA VARDAL (Zonguldak) — O zaman, çoğun
luk sistemini getirip oturtunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
... ama bizim yaptığımız ne yüzde 10 barajını değiş
tirmek, ne seçim bölgelerini değiştirmek; yaptığımız 
sadece ve sadece, kontenjan adayını normal sıranın 
içerisinden çıkartmaktır. Altılık, yedilik ve bazı yer
lerde de beşlik... 
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İSA VARDAL (Zonguldak) — Toplam barajı yüz
de 20'ye yükseltmek. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Yüz
de 20 olduğunu zannetmiyorum; ama hesaba göre 
bu rakam yüzde 13 ile yüzde 18 arasında değişebilir. 
- DOÖAN KASAROĞLU (İstanbul) — Bazı böl

gelerde yüzde 20 olur Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Biz 

şuna inanıyoruz: Kim iktidara gelirse gelsin, Türkiye 
için önemli olan, istikrarlı siyasî bir ortamdır. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Bugün Japonya'dan bir dostluk heyeti geldi, Ja
pon Liberal Demokrat Partisinin Genel Sekreteriyle 
konuştum; zannediyorum milletvekili arkadaşlarımız, 
muhtelif partilere mensup kimseler bu zatlarla gö
rüştüler. Japonya'da 36 senedir bu parti iktidardadır, 
karşısında anamühalefet partisi olarak Sosyalist Par
ti de vardır. Japonya'nın gelişmesinde, iktisadî ola
rak bugünkü devler arasına girmesinde, bu siyasî is
tikrarın büyük rolü olmuştur. 

Aynı .konuyu Almanya'da da görüyorsunuz. Al
manya'da Hıristiyan Demokrat Parti harpten sonra 
kurularak, taa-1969'a kadar iktidarda kalmış. Alman 
mucizesinin temelinde de bu istikrarın önemli rolü 
var. 

Türkiye'yi de inceleyiniz. Türkiye'de de büyük iş
lerin, büyük yatırımların yapıldığı, Türkiye kalkın
masının hızlandığı dönemlerde, siyasî istikrarların ol
duğu, özellikle tek parti iktidarlarının olduğu görü
lür. 

Şu veya bu şekilde diye ayırmıyorum, yarın bir 
başka parti gelebilir, hiç korkumuz yok, merak et
meyin; memleketimiz, milletimiz kimi seçerse, başı
mızın üzerinde yeri var. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Var 
Sayın Başbakan, çok korkuyorsunuz. 

, BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Şu
nu bir kere daha ifade ediyorum : Bu münakaşa açıl
mıştır, Sayın Melen buradan benim konuşmamı iste
miştir; şu getirdiğimiz kanun teklifi, mevcut haliha
zır, sizleri buraya getiren Seçim Kanunundan esas 
itibarıyla çok büyük farklı değildir. Esas kanun, ya
ni iki partiye götüren kanun, merak etmeyin, bizi 
1983 seçimleriyle buraya getiren kanundur. Biz bu
rada ufak tefek değişiklikler yapmışız ve söylediği
miz değişiklikler de, biraz evvel izah ettiğim ananok-
talardadır; onlar da çok fazla ağırlıklı olan, yani yüz-

| de 10 barajını yüzde 15'e çekmek gibi veyahut da 
dar bölge sistemine gitmek gibi durumlar değildir... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — O kanun sizi ik
tidar yaptı Sayın Başbakan... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL Pevamla) — İşte, 
itirazımız yok. (ANAP sıralarından «Sizi de muha
lefet yaptı» sesleri) 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Evet, bizi de 
muhalefet yaptı. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL pevamla) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; bu kanun tek
lifi, ümit ediyorum ki, memleketimize çok daha güçlü 
ve uzun süreli bir istikrar getirecektir. Bu arada, mem
leketimizin de gelişmeye, kalkınmaya büyük ihtiyacı 
var. Bundan çekinecek bir şey yok; bizim muhalif
lerimiz de gelebilir; gelirler ve hiç olmazsa, geldikleri 
zaman, Fransa'da sosyalistlerin yaptığı gibi, seçim sis
temini değiştirmezler, sonra tekrar istikrarsız bir dö
neme götürmezler. Bazı arkadaşlarımızın da söyledi
ği gibi, değişen partiler olduğu takdirde memlekette 
yanlışlıklar da zaten olmaz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, izin ve

rir misiniz? 
BAŞKAN — Sayın Melen, bir isteğiniz mi var? 
FERİT MELEN (Van) — Başbakandan sonra, 

hükümetten sonra bir milletvekilinin konuşması ge
rekir; söz istiyorum. 

BAŞKAN — Daha konuşmalar devam ediyor Sa
yın Melen. 

Şahsı adına Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Şa

hısları adına kimler söz aldı Sayın Başkan? 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan... 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Hükümetten son

ra Sayın Melen söz istedi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, siz buyurun; fakat Sa-

I yın Melen'in isteğini tam alamadım, onu öğrenmek 
istiyorum. 

Sayın Melen, Sayın Ülker söz almışlardı; sizin aca
ba başkaca bir isteğiniz mi vardı? 

FERİT MELEN (Van) — Şahsım adına da söz 
I istemiştim. 

BAŞKAN — Grup adına konuşmuştunuz, şimdi 
| de şahsınız adına söz istiyorsunuz; Sayın Ülker'den 

41 — 
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sonra bir kişinin daha konuşması mümkündür, size 
de söz vereceğim efendim. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, yüce 

Meclisin değerli üyeleri; buradaki fıkra değişikliği, 
yediden fazla milletvekili olan bölgelerde nasıl bir 
hesap yapılacağını ifade etmektedir. Benden evvel 
konuşan Sayın Vardal arkadaşım bunu açık bir şekil
de ifade ettiler. 

Burada temelde ileri sürülen şey, iki partili reji
me doğru gidildiğidir. Gerçekten, Türkiye'deki seçim 
istatistikleri tetkik edildiği zaman, hangi seçim sistemi 
olursa olsun, Türk yurttaşlarının iki partili bir rejime 
doğru eğiliminin olduğu ortaya çıkar. Bu da, bizim 
milletimizin büyük bir millet olduğunu, sağduyu sa
hibi olduğunu, pratik düşündüğünü, pragmatist düşün
düğünü ortaya koyar. 

Dünyada en ileri seçim sistemi, dar bölge denilen 
çoğunluk sisteminin bir türüdür ve Türkiye er geç bu 
gerçek demokratik düzene gidecektir. Nitekim, burada 
Sayın Başbakan, «dar bölgeyi de getirebilirdik» de
diler. Daha evvel de dar bölgeyi Türkiye'de savunan
lar oldu. Danışma Meclisi müzakerelerinde, dar böl
ge büyük ölçüde görüşüldü; fakat, o günün koşul
ları altında yapılamayacağı ifade edildi. 

Bu eğilim, esas itibarıyla doğrudur; ama bugün 
yapılan iş o mudur; yani iki partili rejüme zorlamayla 
mı gidilmesi lazım gelir, yoksa adaletli bir hukuk dev
letinde yapılması lazım gelen, adalet içinde getirilen 
sistemin kendiliğinden iki partili rejime gitmesi mi? 
Bunlar 'birbirinden ayrı şeylerdir ve burada bir yanılgı 
olduğu düşüncesini taşıyorum. 

Gelelim baraja... Tabiîdir ki, bütün dünyada bir
takım ölçüler var; bir ülkeye bir seçim sistemi seçilir
ken, o ölçülerden en önde gelenleri, o sistemin, önce 
adaletli, aynı zamanda istikrarlı bir düzeni sağlayacak 
seçim sistemi olmasıdır. Şimdi burada getirilen öneri 
ile istikrar kuvvetlendirilip, güçlendirilirken, adalet öl
çüsü ortadan kaldırılmaktadır. Biz 1946'yı veya 1950' 
yi esas alalım - az değil, hızla ilerleyen bir ülkeyiz -
bizim için bu seçim tecrübeleri az değildir. Düşünü
nüz, 1950-1960 arasında çoğunluk sistemi vardı; ama 
bu çoğunluk sisteminin adaletsiz olduğu kesin şekilde 
ortaya çıktı. Ayrıca da, azgelişmişlikten çok geliş
mişliğe doğru güden bir ülke olarak, demokrasiyi de 
düşe kalka yaşayarak öğreniyorduk. O da ne idi; ikti
dara gelenler, kendilerini, her şeyi yapmaya kadir 
zannediyorlardı. 
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Bugün bundan tamamıyla kurtulduğumuzu söyleye
meyiz. Şu ana kadarki tatbikatta, bu ikibuçuk sene 
içerisinde, iktidar tarafından çok yumuşak yaklaşım
lar olmuştur, ancak gene de «Çoğunluk bizdedir, biz 
istediğimizi yaparız» zihniyeti bu Mecliste maalesef 
hâkimdir; hiçbir ciddî teklif burada kabul edilme
mektedir. Demek ki biz, getirdiğimiz sistem olarak, 
bunu henüz tam kullanamıyoruz. Niye kanun kuv
vetindeki kararnameler Anayasaya uygun olarak geç
memiştir, niye bazı kanun tasarı ve teklifleri, biz na
sıl olsa çoğunluğuz diye getirilmiştir? Demek ki biz, 
elimize verilen bu aracı tam olarak kullanamıyoruz. 

Büyük devlet adamı İnönü, seçim sistemi hakkın
daki görüşünü bir tarihte şu şekilde belirtmiştir: «Bir 
süre bu memleket nispî temsil sistemini uygulayacak
tır.» Yani biraz evvel söylediğim arızalar geçinceye 
kadar nispî temsil sistemi uygulanacaktır; ondan son
ra belki - ne kastettiğini bilemiyorum - en ileri bir sis
tem, dar bölge sistemi gelebilecektir. Şimdi biz ikisi
nin arasındayız, 1950 -1960 arası gibi bir durum 
yok. Bu Mecliste, iktidar partisi, mümkün olduğu ka
dar, çoğunluğuyla olay çıkarmamaya çalışıyor, millet
vekillerini engelliyor; muhalefet de, kendine göre gö
revlerini yapıyor; ama tam olarak biz bu sistemi uy
gulayacak bir durumda değiliz; bunu da ifade edi
yorum. 

Şimdi geliyorum konunun teknik yönüne. Bugün 
yüzde 10 baraj var, birçok ülkede bu baraj yüzde 5' 
tir. Yüzde 10 baraj, büyük bir barajdır. Ayrıca, 
DHondt sistemi uygulanıyor. DHondt sistemi, hepi
nizin bildiği gibi, çoğunluk oylarını alana zaten prim 
veren; önce bire, sonra ikiye, sonra üçe bölme siste
minde, hakkı olmayan bir şeyi, alınmamış bir reyi, 
çok rey almış olana veriyor; ikinci baraj olarak. Şim
di bunun üzerine bir de çevre barajı var, bir de bunun 
üstüne bir tane daha getiriyoruz. 

Esas ilkeler bakımından, Sayın Başbakanın «İstik
rarlı bir Meclis, istikrarlı hükümetler olması» fikirle
rine katılmamak mümkün değildir; ama şunu ifade 
etmek lazım gelir ki, bu şekilde yapıldığı takdirde, is
tikrar bozulacak, işin içine adaletsiizlik girecektir. Ada
letsizlik girdiği zaman -bugün bu hesapları çocukla
rımız, vatandaşlarımız, herkes dünden daha iyi yap
maktadır- kısa zamanda bunun zararını bu sistemi 
getirenler göreceklerdir. 

«Merkez kontenjanı getirilirken, neden barajdan 
düşürülüyor?» diye düşünüyorum; «O da sayılarak 
hesap yapılsın» diyorum; çünkü basit bir ameliyedir, 
siz o hesapları daha iyi biliyorsunuz meslekleriniz ica-
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bı, kaynaklarınız icâbı; hakikaten bu hesapları daha 
iyi biliyorsunuz. Onun için lütfedin, bu sistemi mut
laka geçireceksiniz, sayınız buna yeter; ama hiç ol
mazsa, o kontenjan adayı da hesaplanmak suretiyle, 
barajı düzenleyin. 

Saygılar sunarım. (MDP ve Bağımsızlar sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Şahsı adına Sayın Ferit Melen, buyurun efen

dim. (MDP sıralarından alkışlar) 
FERtT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; evvela, Sayın Başbakana, izahat verdikleri 
için teşekkür ederim; ama gönül isterdi ki, müzakere
ler burada bitmesin - İçtüzük müsaittir, müzakere 
uzatılabilir bir takrir ile - bütün bu mevzuda parti 
liderleri de görüşlerini ortaya koysunlar ve hakika
ten bir neticeye varılabilsin. 

Değerli arkadaşlarım, Başbakanın bir hatırasını 
canlandırmaya çalışacağım : Sayın özal, Başbakan ol
dukları zaman kendilerini tebrik için randevu iste
dim; beni ikametgâhlarında lütfedip kabul ettiler. Sa
yın özal hatırlarlarsa bu konuyu o vakit de dile ge
tirdim; dedim ki: Danışma Meclisinin koyduğu sis
tem yanlıştır. Seçime sadece üç parti girdiği için bu 
sırıtmadı; fakat düşünün beş, altı, yedi parti seçime 
girdiği zaman bu sistem sırıtır. 

Birazdan vereceğim misali, teklifin tümü üzerinde 
konuştuğum zaman da anlatmıştım: Bir parti düşü
nün bir buçuk milyon oy almış - bir buçuk milyon, 
az oy değildir, yanii muayyen vatandaşın oribeşte biri
nin fikirlerini temsil eden bir oydur - ve 30 tane de 
milletvekilliği kazanmış; faraza Bitlis Vilayetinde mil
letvekillerinin tamamını, Bingöl Vilayetinde milletve
killerinin tamamını vesaire. Fakat umumî barajı ge
çemediği için, kazandığı 30 milletvekilliği iptal edile
cek ve onun yerine, seçimi kazanmayan adamlar bu 
sıralara getirilip oturtulacak. 

lBu normal bir şey değildir; dünyanın hiçbir yerin
de böyle bir seçim olmaz; bu, seçimi kuşa çeviren bir 
sistemdir. Danışma Meclisinin yaptığı doğru değildir; 
bunu düzeltmek lazımdır ve bu görev size düşer, 
dedlim. Bundan sonraki seçimlerde, istikrarlı iktidar 
vesaire yanında, bir de huzurlu bir seçim, memlekete 
huzur getirecek bir seçim yapmak lazım. Binaenaleyh 
bunu düzeltmek lazım. Bu barajı, Almanya'da oldu
ğu gibi yüzde 5'e indirmek lazım. Almanya'da yüzde 
5 ama, bir ilde (1) milletvekili çıkaracak kadar oy 
alıyorsa, barajı aşıyorsa o zaman umumî baraj dü
şüyor, böyle bir sistemde. Ama bu mümkün değil, 

eğer Türkiye'de nlispî seçim hakikaten büyük rahatsız
lıklara sebep oluyorsa, o vakit çoğunluk sistemine gi
deriz; ama makul bir şekilde; tek seçim bölgesi ve
saire gibi, o'zaman, hiç olmazsa iktidarlar, milletin 
çoğunluğuna dayanır. Sayın Başbakan da, daha önce, 
güçlü iktidardan bahsetmişlerdi. 

Değerli arkadaşlar, azınlık iktidarı güçlü olamaz. 
Bir iktidarın güçlü olabilmesi için, milletin büyük ço
ğunluğundan güç alması, büyük çoğunluğuna dayan
ması lazım, kuvvetini ondan alması lazım; yoksa her 
adımda, bu milletin yüzde 60'ı, yüzde 70'i sizli benim
semezse, size yardımcı olmazsa, böyle bir iktidar, güç
lü bir iktidar olamaz. Nazarî olarak düşünürsek: Bir 
parti buraya çoğunlukta milletvekili getirmişse, par
lamentoda güçlüdür; ama milletten destek ve yardım 
görmezse, memlekette güçlü değildir. 

ÎÇÜşleri Bakanlığı bütçesinde konuştuğum zaman, 
Sayın İçişleri Bakanına da söyledim, «Şu anda her 
on vatandaştan yedisi sizin karşmızdadır, yani muha-
lifinizdir. Binaenaleyh, görev yaparken, size muhalif 
olanlara karşı hareket etmemeniz, onları yanınıza al
manız lazım» dedim. İktidar ancak milletten destek 
gördüğü takdirde, güçlü bir iktidar olur; aksi halde 
- dediğim gibi - güçlülüğü nazarî olur ve o iktidar da 
huzursuzdur. Ben, 1946 -1950 yılları arasındaki Mec
liste değildim; ama o zaman genel müdürdüm ve her 
gün Meclise gelip gittiğimde, CHP iktidarının büyük 
bir huzursuzluk içerisinde olduğunu hissediyordum, 
kendileri de söylüyorlardı, gözümle de görüyordum. 
1957 -1960 yılları arasında da Demokrat Parti ikti
darının aynı huzursuzluğu duyduğuna şahit oldum, 
bizzat gördüm ve yaşadım ve sonu da maalesef askerî 
bir ihtilalle bitti ve bunda o seçimlerin büyük etkisi 
vardı. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi ne yapıyoruz; yeni ge
tirilen teklif ile bu baraj sistemine bir kambur daha 
ekliyoruz .Demin Reşit Ülker arkadaşımız da izah et
ti; bir tane merkez adayı veyahut kontenjan adayı 
en büyük partiye verilecekmiş. Hatta seçim, alınan oy 
nispetiyle de alakadar değildir. Bir arkadaşımın de
diği gibi, bu, piyango olarak, en büyük partiye verile
cektir. Bu, baraj sistemine, dördüncü bir baraj getiri
yor. Böyle bir sistem, hakikaten milletin tam irade
sini yansıtmaz, iradei milliyenin adil bir şekilde Mec
lise aksetmesine imkân veren bir sistem değildir. Bu, 
kuşa benzetilmiş bir seçim sistemidir, gülünçtür; bü-

. tün dünyaya karşı, hakikaten gülünç duruma düşeriz. 
Yarın, "yine bütün dünyada, «Türkiye'de demokrasi 
vardır - yoktur» münakaşaları cereyan eder. Bu Ana-
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yasayı yapan Aldikaçtı dahi - bu seçim sisteminin ka
nunlarını falan o getirdi; ama- «Bu değişiklikle gü
dümlü iktidarlar gelir» diyor. O profesör dahi, aynı , 
fetvayı vermiştir; memleket içinde dahi, böyle görüşler 
var. 

Değerli arkadaşlarım, onun için rica ediyorum; bu, 
evvela, ara seçimde tatbik edilmesin. Ben daha ön
ce de ifade etmiştim, emrivaki yapıyorsunuz, bunu 
da kabul edeceksiniz, karar vermiş oluyorsunuz; mu
halefetin sözleri, bizlerin sözleri, sizin reyinize tesir 
etmiyor, kararınızı devam ettireceksiniz; ama hiç ol
mazsa, bundan sonra oturup düşünelim, partilerle bir
likte düşünelim, memleketimizde, en adil, en demok
ratik sistemi ve dediğim gibi, istikrara da imkân ve
ren bir sistemi getirelim. 

İstikrar için başka yollar vardır. Sadece D'Hondt 
sistemi değil, barajsız nispî seçim de Türkiye'de istik
rar yaratmıştır. Adalet Partisi, nispî seçim sistemi için
de, 1967 yılında, yüzde 40 oyla, 350 milletvekiliyle 
gelmiştir. Yani, millet isterse her sistemde kararını 
verebilir, empoze edebilir. Dediğim gibi, korkarım 
ki, bu engeller sizin de aleyhinize işler ve büyük ihti
malle öyle olacaktır; ama ben, «Sizin ve bizim» diye 
düşünmüyorum, sadece rejimi düşünüyorum. Bu mem
lekete demokratik rejimi çok görmeyin arkadaşlar. 
Bu millet, demokrasinin özlemi içindedir, demokratik 
rejimi benimsemiş bir millettir; bu hakları bu millete 
çok görmeyün. Bu millet, demokratik rejime layıktır; 
her sistem içerisinde kendisine en uygun bir iktidarı 
getirme gücüne sahiptir. Engel çıkarıp seçimleri deje
nere etmeyelim. 

Sayın Başbakan Almanya'dan, Japonya'dan bah
setti. Almanya'da nispî seçim var; Almanya'da koa
lisyon var; on - oribeş seneden beri koalisyonla idare 
ediliyor. 

ÎHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 1969'a ka
dar vardı. 

FERİT MELEN (Devamla) — Bugün yok mu? 
Bugün de var. 

Neyse, ben Almanya'da koalisyon olduğundan bah
sediyorum, Başbakanı tekzip etmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Melen, lütfen toparlayınız 
efendim. 

FERİT MELEN (Devamla) — Almanya'da koa
lisyon var ve bizde de iyi işleyen koalisyonlar olmuş
tur. Sayın Başbakan o zaman Planlamadaydı. Plan 
yapan, yürüten, tatbik eden 3 partili koalisyonlar ol
muştur; ama bazı zamanlarda da iyi işlememiştir. 
Şimdi, bunu önleyecek tedbirler düşünelim. 
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Partiler arasında müşterek liste yapma sistemleri 
var; mümkündür; bunları getirmek lazımdır. Hulasa, 
dediğim gibi, millî hâkimiyeti en iyi şekilde Meclise 
aksettirecek ve bütün demokratik ilkelere uygun bir 
sistemi getirmek, sanıyorum ki, bu memlekete yapı
lacak en büyük hizmettir. Rica ederim, bu hizmetten 
kaçmayalım. 

Teşekkür ederim. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Sayın milletvekilleri, gruplar ve şahıslar adına ko

nuşmalar tamamlanmıştır. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Bitti mi efendim? 
BAŞKAN — Tamamlanmıştır; Sayın Reşit Ül

ker, Sayın Ferit Melen şahısları adına konuştular 
efendim. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

Aslında, İçtüzük ve usul dışı bir durum doğdu. 
Çünkü Sayın Başbakan, maddeyle ilgili değil, tekli
fin tümüyle ilgili bür açıklama yaptı ve yeni bir du
rum doğdu. Teklifin tümüyle ilgili olarak, temel gö
rüşler açıklandı. O zaman, müsaade buyurunuz, biz
ler de bu açıklamalara karşı görüşlerimizi ifade ede
lim. Çünkü Sayın Meien'in Sayın Başbakanı kür
süye çağırış sebebi, parti genel başkanlarına da bu 
meselede karşılıklı görüşme imkânını vermek içindi. 
Aynı usullerle partiyle ilgili olmayan genel bir açık
lama yapılıyor. (ANAP sıralarından «Şimdiye kadar 
neredeydiniz?» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Söylemezoğlu, Sayın Melen 
konuşmalarında, bazı konulara açıklık getirmesini Sa
yın Başbakandan istediler. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Grup adına söz aldılar. 

BAŞKAN — Grup adına söz aldılar ve bu konuda, 
hem madde üzerinde ve hem de biraz daha geniş bilgi 
verdiler. 

Sayın Söylemezoğlu, bu konunun yer yer bazı ar-
kadaşlarımızca da daha geniş olarak kullanıldığı olu
yor. Bu, yeni bir usulle bütün diğer genel başkan
lara, ya da usulünü incelediğimiz madde dışında da
ha da genişletmeye yer vermemektedir. 

Bilgilerinize sunarım. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, Sa
yın Başbakan 25 dakika konuştuğu halde müdahale 
etmediniz. 

BAŞKAN — Dakika, tarafımdan kontrol edilmiş
tir. Ancak birçok konuşmacı arkadaşımız konuşmak-
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rında belli sürelerini geçmektedirler. Bu da aynı tole
rans içerisinde görülmüştür efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan... 
.BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Zatı âlinizin konuş
masından sonra Sayın Başbakana söz vermeniz, elbet-
teki konunun Mecliste enine boyuna tartışılmasını 
sağlayıp, konunun daha da belirgin bir biçimde or
taya konulmasını sağlamak sadedinde idi ve bu bü
yük bir ehemmiyetle karşılanması gereken bir davra
nış tarzıdır; ancak -Sayın Söylemezoğlu'nun da ifa
de buyurdukları gibi - Sayın Başbakanın yapmış oldu
ğu açıklamalar madde üzerinde değil, bütün kanun 
teklifi ve getirilmek istenen sistem üzerindeydi. Bi
naenaleyh, teklifin geneli üzerinde olması nedeniy
le, Sayın Başbakanın ifade ettiği hususlar üzerinde, 
milletvekillerinin de görüşlerini arz etmesi iktiza eder 
ki, bunu grup müessesesine bağlamamanız gerekir. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, gerekli cevap verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, demin de aynı konu
ya değinmiştim; Sayın Başbakan, madde üzerinde gö
rüşlerini! açıkladılar. Sayın Melen, bazı konularda 
açıklama istemişler; bilhassa «Sayın Başbakan açık
lasın» demişlerdir. O konuları da kapsıyor; ama, mad
de esaslı bir konuşmaydı, tarafımdan takip edilmiş
tir efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başbakanın 
konuşması genelde idi efendim. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Efendim, o sizin 
değerlendirmeniz. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Kuşhan. 
MUSTAFA ŞAHIN (Kayseri) — Sayın Başkan, 

Sayın Kuşhan Divanı çok meşgul ediyor efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Anlaşılmıştır Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, as

lında konuşmamız gerekir. Grubumuz, bu teklifin... 
BAŞKAN — Eğer, usulümüz bu konuda daha ge

niş tartışma ortamı verebilseydi, Başkanlıkça bu da 
sağlanırdı; ama usulümüzde yoktur, tekrar bilgilerinize 
sunuyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, 
teamüllerimizde vardır efendim. Siz sağlayın bu orta
mı; Başkanlık Divanı bu konuda rahat davransın. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, madde üze
rinde... 

| İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 
hangi maddeye göre konuşuyor; İçtüzükte böyle bir 

i madde var mı? İki gündür bu usulü tatbik ediyorsu
nuz, devamlı yerinden konuşmalara söz veriyorsunuz; 
devamlı karşılıklı diyalog kurduruyorsunuz; bu hangi 
tüzüğe, hangi maddeye göredir efendim? Rica ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, lütfen ayağa kalkı
nız ve siz de lütfen söz isteyiniz; dün de böyle yap
tınız. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Biz de mi kalkıp 
konuşalım? Efendim, onlara bu imkânı verirseniz, ben 
de suiistimal etmek durumuna girerim. Karar ver
mek... 

BAŞKAN — Anlıyorum; usul hakkında söz istedi
ler, bulundukları yerden usule, ait olup olmadığını de
ğerlendirdik ve konuyu bu hale getirdik. 

MUSTAFA ŞAHIN (Kayseri) — Efendim, Sayın 
Kuşhan, Başkanlık makamını çok meşgul etmektedir. 
Bu Mecliste, Başkanlık makamını en çok meşgul eden 

r bir milletvekilidir; lütfen kendisini ihtar ediniz. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, Sayın Kuşhan usul hak
kında söz istediğini bildirdiler ve bu değerlendiril
medi. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, beni 
itham etmişlerdir; lütfen söz verin. 

BAŞKAN — Hayır, itham yoktur; Başkanlıkça 
öyle anlaşılmamıştır. 

Bir önerge vardır, okutuyorum... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mil-

I letvekillerinin görevi katılmaktır, atılmak değildir. 
I Bu bakımdan ben söz istedim. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Kuşhan. 
I Buyurun okuyun. 
I TBMM Başkanlığına 
I Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı kanun teklifinin 
I 27 nci maddesinin teklif metninden çıkartılmasını arz 

ve teklif ederiz. 18.3.1986 

İsa Vardal Sururi Baykal 
Zonguldak Ankara 

I Mustafa Çelebi ibrahim Taşdemir 
I Hatay Ağrı 

M. Hayri Osmanlıoğlu Cevdet Karslı 
Gaziantep Giresun 

I BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

I T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — İmza sahiplerinden konuşmak isteyen 

var mıı 
Buyurun Sayın Vardal. 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; maddenin tümü üzerinde yaptı
ğım konuşmada da açıkladığım üzere, bu madde bu 
şekilde geçtiği zaman - her ne kadar Sayın Başbakan 
yüzde 13 ile yüzde 18 arasında toplam bir baraj ge
tireceğini söyledilerse de - bu hesaplama şöyle yapıl
maktadır : Türkiye'de 2 milletvekili çıkaran seçim 
çevresi 3 adet, 4 milletvekili çıkaran seçim çevresi 11 
adet, 3 milletvekili çıkaran seçim çevresi 23 adet ve 
kontenjan kullanılacak seçim çevresi 34 adet olmak 
üzere »toplam 70 seçim çevresinde, bu sistemle yapı
lan seçimler çoğunluk sisteminin neticelerini vermek
tedir, yani 2, 3 ve 4 milletvekili çıkaran seçim çevre
lerinde .çoğunluk sisteminin neticesi hâsıl olmaktadır. 
6 Kasım 1983 seçimleri bunu göstermiştir. 

Şimdi, 34 seçim çevresinde kontenjan uygulanma 
mecburiyeti getirildiği için, o seçim çevrelerinde de 
seçim çevresi barajı, yani kontenjan adayı nazarı iti
bara alınmadan bir eksiği ile hesap edildiği için, o se
çim çevrelerinde de baraj yükselecek ve Zonguldak 
örneğinde de olduğu gibi, icabında 5 milletvekilliği 
bir parti tarafından kazanılacaktır. O nedenle, top
lam baraj yüzde 20'yi bulmaktadır. Yüzde 20'lik bir 
barajla seçimlere gitmek de herhalde demokratik bir 
usul değildir. 

Her ne kadar, istikrarlı hükümetler, istikrarlı ik
tidarlar amaçlanıyorsa da, istikrar uğruna demokra
siyi bir tarafa itmemiz de doğru değildir. Bu nedenle, 
verdiğim önerge doğrultusunda oy kullanılmasını ta
lep eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Teklifin 23 üncü maddesini, 28 inci madde olarak 
okutuyorum : 

MADDE 28. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 12 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü madde
sinin 11 inci fıkrası gereğince Yüksek Seçim Kurulu-
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nun tespit ve ilan ettiği seçime katılabilecek Siyasî 
Partiler, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu hükümle
rine göre, bütün seçim çevrelerinde aday gösterebilir
ler. Şu kadar ki, bu partilerin katıldıkları her seçim 
çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı kadar aday 
göstermeleri şarttır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Şahsım adına söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Söylemezoğlu, (MDP 

sıralarından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞ
LU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; üzerinde görüştüğümüz madde gereğince, 
seçime katılacak partilerin, bütün seçim çevrelerinde 
aday göstermeleri, seçime katılmaları, Türkiye'de de
mokrasinin varlığına inanmaları, partilerin yaşaması 

• . ve «Demokrasilerde partiler temel unsurdur» derken, 
yapılan değişikliklerle parti kapatma yoluna gidilme
mesi için, evvela görüştüğümüz teklifin demokratik 
olduğu üzerinde partilerin karar vermesi gerekir. 

O sebeple grubum adına söz almış bulunuyorum ve 
madde üzerinde görüşürken, tüm felsefe ile ilgili gö
rüşlerimi de ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, Sayın Başbakan burada bu teklifin 
getiriliş gerekçelerini yüce Meclise ifade ederlerken, 
çok masumane İM üç mesele üzerinde işaret buyur
dular. Bunlardan birisi, yurt dışında çalışan vatandaş
ların ilk defa oy kullanmaları idi. Şimdiye kadar tüm 
partiler, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın oy 
kullanmalarını arzu ettiler; ama en iyi usulü bularak, 
demokrasiyi zedelemeden ve hakkaniyet gereği ger
çekleştirmek istediler. Yoksa, «Ben bir ucundan baş
layayım da ne olursa olsun» anlayışı ile devlet idare 
edilemez; bu iş, bu düşünceyle göt.ürülemez. Nitekim, 
geçmişteki bir sürü meseleler bu anlayış yüzünden 
Türkiye'nin başına sıkıntılar açmıştır. En iyisi aranır, 
bulunur ve o yola gidilir. 

Sayın Başbakan, diğer bir hususun da, kontenjan 
adaylığı meselesi olduğunu açıkladılar. Partiler bu hu
susta çok sıkıntı çektiği için - onun üzüntüsü ile - bir 
kenara kontenjan adayını yazdırarak, partileri bu me
seleden kurtardıklarını ifade buyurdular. 

Oysaki getirilen bu sistemle, mevcut kanunda, sa
dece önseçim esasına dayanan ve partiye kayıtlı tüm 
üyelere oy kullanma imkânı getiren sistem yerine, za-
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ten merkez yoklaması getirilmek suretiyle, Sayın Baş
bakan parti lideri olarak arzu ederse, 400 adayını da 
istediği yere koyabilecektir. 

Değerli milletvekilleri, bu bir gerekçe değil; bu, 
barajı yükseltme arzusunun ve mevcut sistemde, bir 
partinin yüzde 13,5 oy aldığı halde grup kuramayaca
ğı böyle bir sistemde, onun haksızlığını giderme ye
rine, haksızlığı artıran bir anlayışın ifadesidir. Bunu 
başka şekilde tevil etmek mümkün değildir. (MDP sı
ralarından alkışlar) Bu suretle çevre barajı da yüksel
tilmektedir ve bunun adına «İstikrar» denmektedir. 

Sayın Başbakanın ifadeleriyle, aslında arkadaki 
niyet ortaya çıkmıştır. Japonya'nın kalkınma gerek
çesi olarak, Japon liberal partisinin Japonya'da 30 
yılı aşkın iktidar olarak kalışı gösterilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, iktidarda, kanun değiştire
rek zorlama ile barajlar yükseltilerek, azınlık iktidarı 
getirilmek suretiyle kalınmaz; hizmet edilerek kalınır, 
ülke kalkındırılarak kalınır, milletin yüzü güldürüle
rek kalınır. (MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Çiftçi perişan edilerek, enflasyon önlenemeyerek, 
Türk parası rezil edilerek kalınamaz. (ANAP sırala
rından gürültüler) Eğer milletten kaybettiğiniz oyu, 
böyle masum gerekçelere dayandıracağınızı sanıyorsa
nız, milleti kandıramazsınız. (MDP ve SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Sayın Başbakan, niye TRT'de paralı ilan ve rek
lam sistemlerinden, haksızlıktan bahsetmediler? Bun
ların gerekçesi neydi? (Gürültüler) 

İktidar gücüyle sağlanan imkânların, «İcraatın 
içinden» anlayışıyla yarın milletin kafasının yıkanaca
ğını düşleyerek getirilen maddeler üzerinde niye du
rulmadı? 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Bunların maddey
le ne alakası var? 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Şim
diye kadar neredeydin? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, yanlışın gerekçesi bulunamaz. Demok
rasiyi ve rejimi buhrana götürmenin gerekçesi bulu
namaz, bulunamadığını Sayın Başbakan burada bir 
daha gösterdi ve ne Meclisi ne de milleti ikna ede
medi. 

O itibarla bu maddenin de tümüyle metinden, çı
karılmasını talep ediyor, saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemez
oğlu. 

Anavatan Partisi Grubu Adına Sayın Eyüp Aşık; 
buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; huzuru
nuzu bir kere daha işgal etmemin sebebi şu : Burada 
bir madde okundu, şimdi madde üzerinde herhangi 
bir anlaşmazlık olunca, tutanaklara bakılıyor, ora
daki konuşmalar inceleniyor. Şimdi, yeni bir usul ih
das edilmiş gibi oldu. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başbakan grup adına konuştu. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Efendim, hükümet 
ve komisyon her an söz alabilir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Hü
kümet adına değil, grup adına konuştu. (Gürültüler) 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Hükümet ve komis
yonun, görüşmeler süresince her an söz alma hakkı 
vardır; ama... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başbakan, hükümet adına değil, grup adına söz 
aldı. 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Her neyse, haklısınız; 

yalnız, Sayın Söylemezoğlu madde üzerinde söz aldı; 
maddeyle ilgili hiçbir şey söylemedi. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Söyledi. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Tutanaklara geçsin 
diye söylüyorum ; Bu madde, vergi kanunlarıyla fa
lan alakalı değil; millet şaşırmasın; bu madde, iki 
misli aday gösterme zorunluluğunu kaldırıyor. Bu 
madde komisyonda görüşülürken, ittifakımız vardı, 
öyle zannediyorum. 

Bu madde, iki misli aday gösterme zorunluluğunu 
kaldıran bir maddedir. Sayın Söylemezoğlu bu konu
da hiç bir şey söylemediği için, tutanaklara geçsin diye 
arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Madde 

hakkında sen de söyledin? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

İsa Vardal; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA İSA VARDAL (Zongul

dak) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu mad
deyle getirilen düzenleme, iki misli aday gösterme 
zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. 
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Eski düzenlemede, iki misli aday gösterme zorun
luluğunun gerekçesi şuydu : İleride 28 inci maddenin 
görüşülmesinde de görüleceği üzere; seçmenler, oyla
rını kullanırlarken, evet mührünü bastıkları partiye 
bir oy vermiş olacaklar; eğer, iki misli aday arasın
dan hangilerini seçmek istiyorlarsa, onlara da - çıka
cak milletvekili sayısını geçmemek üzere - tercih oyu 
kullanacak idiler, iki misli aday gösterme zorunlu
luğu bu gerekçe ile getirilmişti. 

Şimdi, iki misli aday gösterme zorunluluğu orta
dan kaldırılıyor ve çıkacak milletvekili sayısı kadar 
aday gösterme zorunluluğu getiriliyor. Ama 28 inci 
madde ile seçmene, «Yine tercih hakkını kullanabilir
sin» deniyor. 

Sayın milletvekilleri, gerek önseçimle, gerekse ge
nel merkez tarafından belirlenen milletvekili adayla
rının üzerinde, seçmenin tercih hakkı kullanması müm
kün değildir. Neden mümkün değildir? Çıkacak mil
letvekili sayısı kadar aday var; bu adaylar, partiler 
tarafından - sıraları da belirtilmek suretiyle - göste
rilmiş. Seçmen eğer tercih işareti koymamışsa, bu za
ten tercihli oy sayılmıyor; sadece partiye verilmiş 
oy olarak sayılıyor. Şayet tercih işaretini koymuşsa, 
yani en alt sıradaki birisini kalkıp da üst sıralara 
getirmişse, tercih işareti koyulan adayın, tercihli oy 
sıralamasına girebilmesi için, o partiye verilen oyla
rın yüzde 25'inden daha fazla bir tercih oyu alması 
lazım. Bu da tatbikatta kesin olarak mümkün ola
mayacak ve tercihli oy sistemi de göstermelik bir 
maddeden ibaret kalacaktır, işlemeyecektir. Bu ne
denle, bu şekildeki bir düzenlemenin gereği yoktur. 

Eğer, seçmene muhakkak tercih hakkı tanınmak 
isteniyorsa, eski düzenlemede olduğu gibi, çıkacak 
milletvekili sayısının bir kat fazlası aday gösterme 
usulünün muhafaza edilmesi ve seçmene de bu şekil
de gerçek manada bir tercih hakkının tanınması ge
rekir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Şahsı adına Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, yüce 
Meclisin sayın üyeleri; bu madde, siyasî tarihimizin 
en önemli bir konusunu teşkil eden önseçimlerle, 
doğrudan doğruya ilgili olan bir maddedir; tabiî, mad
denin teknik metninden bu anlam çıkmamaktadır. 

Bugün mevcut olan yasada, bir bölgenin çıkaraca
ğı milletvekili sayısının bir misli fazlasıyla adaylar 
tespit edilmekte, listeler yapılmakta ve halkın terci
hine sunulmaktadır. Bu konu, 1950'den bu yana ya-
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sanan ve en yetkili ağızlardan da «Önseçim rezaleti» 
şeklinde ifade edilen've üzerinde, Türkiye'ye göre 
sayısız denebilecek kadar çok yazı ve kitap yazılmış 
bir konudur. Bu kitaplardan birkaçının adları şöyle: 
Oy Pazarı, Seçim Otobüsü, Delege Saltanatı, Bir Se
çim Böyle Geçti. 

Yine bu konuyla ilgili olarak, eski Bolu Senatörü 
Sırrı Uzunhasanoğlu arkadaşımız, 1969'da uzun bir şiir 
yazmış. Yani bu nasıl bir dert ki, bunun için ağıtlar 
yakılıyor, şiirler yazılıyor. Bu uzun bir şiir, hepsini 
okumak isterdim ama, zamanım kısıtlı olduğu için 
bir kıtasını okuyorum : 

Nerede bir önseçim varsa, orada fazilet yok 
Kepazelikten başka hiçbir iyi niyet yok. 
Nerede delege varsa, orada ardan haber yok 
Bağlasan bile durmaz, şeytana bile münhal yer yok. 
Doğru veya yanlış, ama oturup kitap yazacak ka

dar üzerinde durulmuş bir konudur. Tabiî bunu, ki
taplara bakarak söylemiyorum, siyasî hayatımda bü
tün bunları yaşamış bir arkadaşınız olarak söylüyo
rum; o kitplar doğrudur, genellikle doğrudur. Bunun 
çaresini de, Kurucu Meclis, 1983 yılında doğru bir 
şekilde getirmiştir; «Bütün üyelerin katılacağı önse
çim» demiştir; ama bu da yetmez, çünkü üye yaza
bilirsiniz, yani «Bütün üyelerin katılacağı önseçim» 
demek de yetmez; zira ilçeler, ittifaklar, para dağıt
malar vesaire gibi hususlar var; o bakımdan onu da 
halkın tercih oyuna getirmek gerekir ki, bu da dene
necek bir sistemdir. 

Bunun da ötesinde, dünyada görülebilen bir sis
tem olarak, Amerika'nın bazı eyaletlerinde uygula
nan bir sistemdir : Seçmen kütükleri yazılırken, parti 
mensubu olmayan bir vatandaş dahi, gidiyor «Ben 
önseçime katılacağım» diyor ve kaydoluyor; mesela, 
«Ben, ANAP'ın önseçiminde oy kullanacağım» diyor, 
sandıklara oyunu atıyor. Yani adayı, doğrudan doğ
ruya vatandaş tespit ediyor. 

Şimdi ise biz ne yapıyoruz? Eski şekilde «Aday 
çıkacak kadar sayı» diyorduk ve mesela, «7 aday çı
kacak bir yere 7 kişi» diyorduk. Halbuki bugün uy
gulanmakta olan kanuna göre - şu anda henüz değiş
mediği için böyle diyorum - 14 kişi yazmak lazım 
geliyor ve bunu 14 kişi olarak yazmanın da, uygu
lamada çok büyük faydası vardır; çünkü, 7 kişiyi 
bilenler ve halkın sevdiklerini de bilenler, halkın sev
diğini parti içinde tutmayabilirler. Halkın çok sev
diği bir adam, parti içinde delegeleri, üyeleri tatmin 
etmemiş olabilir; o üyeler o yazmamış olabilir; çün-
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kü,. bir de yazma meselesi var ve bu mekanizmalar 
Türkiye'de, maalesef nizama konulamadı. 

Delege ne yapıyor: 7 milletvekili çıkacak bir böl
gede, onu o 7 kişinin içine sokmuyor. Halen nispî 
temsil, sistemi uygulanıyor; en güçlü parti orada iki 
veya üç milletvekili çıkarabilir, geri kalan üç tanesi 
kaybedecek, o delege ağaları da halk tarafından se
çilmesi mümkün olan o kişiyi 7'nin dışında bırakı-

— yor, yani önseçime sokmuyor. 
Değerli arkadaşlarım, onun için mevcut sistemi 

muhafaza etmek lazımdır. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Uygulanması müm

kün değil. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Şimdi bunun müm

kün olup olmadığı söyleniyor. 
Sayın Aşık, siz gerçekten seçim işleri üzerinde uz

manlaşmış bir milletvekilisiniz; çok çalışıyorsunuz, 
doğru; ama zabıtları tetkik edin, 1965 yılında Siyasî 
Partiler Kanunu burada görüşülürken, bütün partili
lerin katılacağı bir önseçimi kabul ettirdik; fakat o 
gün partilerin başında bulunanlar, bir geçici madde 
ile bunu uygulatmadılar. 

Memlekette ihtilal oldu, Danışma Meclisi geldi, 
kanun çıkardı. O kanun şu anda, tatbik edilmeden 
kaldırılıyor. Biz bunu böyle düzeltemeyiz. Bir yerde, 
doğruları söyleyeceğiz; bazılarınız kızacak, bazıları
nız «Doğ r̂u söylüyor bu adam» diyecek; ama bunun 
doğrusunu bulacağız. Bunu yapmadığımız takdirde 
sıkıntısını partiler çekecektir, memleket çekecektir. 
Parlamento da, ona göre oluşacaktır; çünki parla
mentonun oluşması bu madde ile doğrudan doğruya 
ilgilidir. Onun için - Danışma Meclisi doğru bir şey 
yapmıştır - bugünkü kanundaki sistemi muhafaza et
mek ve tercih konusunu da işler bir hale getirmek la
zımdır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Yüzde 50 tercih la
zım. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bu işlerin üzerin
de çalışmış bir kimse olarak, tatbiki için söylüyorsu
nuz... 

tcap ederse, sandıkta oy kullanacak seçmen sayı
sını düşürmek suretiyle, demokrasiye aşık bu millet, 
bu memleket, o paraları vermeye ve demokrasi uğ
runa daha fazla sandık koymaya razıdır. 

Teşekkür ederim, sağ olun. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Yüzde 50 tercih la

zım. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Dediğinizi anlıyo

rum da size cevap veremiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Günseli Özkaya, buyurun 
efendim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; üzerinde görüşmekte oldu
ğumuz kanun teklifinin, şimdi görüşmekte olduğu
muz değişiklik maddesi üzerinde, arkadaşlarımız tek: 

nik ve hukuk yönünden gerekli açıklamaları yaptı
lar. Ben, vaktimin darlığını göz önünde tutarak, si
yasî bir eleştiri yapmak istiyorum. 

Şimdi, Sayın Başbakan buyurdular ki, Japonya' 
da 35 yıldır bir parti iktidarda, Almanya'da uzun 
yıllardır bir parti iktidarda; daha önce bazı arkadaş
larımız da, Amerika'dan örnekler verdiler. 

Japonya, sistem itibariyle bir imparatorluk yörün
gesi içerisinde demokratik bir yönteme oturmuş. Al
manya'da tam bir demokrasi var, diyeceğiz; öyle bir 
demokrasi var ki, Başbakan Kohl, verdiği bir ifade
nin yalanlığından dolayı, «Yalan beyanda bulundu» 
diye, bir savcı tarafından takip edilebiliyor; herhal
de, geçen günlerin Avrupa güncel olaylarında bunu 
izlediniz. 

Türk siyasî tarihine şöyle bir bakıyoruz, demok
rasilerde, Başbakanın doğrusunu yanlışını yargılayan, 
yargılayabilecek bir makam bulamıyoruz ve onun 
içindir ki, Almanya ile kıyaslamak mümkün değil. 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, madde ile ne alakası var; madde üzerinde ko
nuşsun efendim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sistem farkı 
var; bir milletvekili arkadaşımız savcılığa bir suç du
yurusu yaptı - doğru veya yanlış, bilmiyorum; konu
yu da iyice tetkik etmiş değilim - ama bugüne kadar 
hiçbir savcıdan ne bir cüret ne bir cesaret; «Bu doğ
rudur, yahut değildir denmedi. İşte Almanya ve Tür
kiye'nin siyasî kıyaslaması arkadaşlarım... (ANAP 
sıralarından «Maddeye gel, maddeye» sesleri). 

Şimdi, Amerika'dan da örnek verildi. Amerika, 
hem idarî, hem siyasî, hem hukukî sistemi tek bir 
yörüngeye oturtmuş. İdarî sistem yönünden eyaletle
re ayrılmış; eyaletlerin meclisleri var, halkın getirdi
ği öğretmeni var, şerifi var, parasını ödüyor, bütün 
altyapılar buna göre döşenmiş. Biz kalkıyoruz, parça 
parça, istediklerimizi - montaj sanayii gibi - hukuku
muza monte etmeye çalışıyoruz. Sayın milletvekilleri, 
yanlışımız işte bu noktada. 

Şimdi Sayın Başbakan - Irak'tan beri duyuyorum, 
burada da hep birlikte dinledik - ne diyor: «Ben iki 
partiyi tercih ettim» diyor. 

Beni bağışlasın Sayın Başbakan; Sayın Başbaka
na, Türkiye Cumhuriyetinde bu yetkiyi veren bir ya-
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sa yok. En büyük yasa Anayasa. Ne diyor: «Çok 
parti» diyor. Partileri kısıtlamak, küçültmek, Başba
kanın, ne görevi, ne de yetkisi içinde değildir. (Gü
rültüler). Üzülmeyin arkadaşlar, bu, Anayasa Mah
kemesinden dönecek. Nereden biliyorum diyeceksi
niz; tabiî doğru; çünkü Türkiye'de, yıllarını hukuka 
vermiş, hukukî konularda hiçbir politika gütmeksi-
zin çalışmış binlerce beyin var. Bu beyinler, eğer 
Anayasa Mahkemesi bunu bozmazsa, «Anayasa Mah
kemesi hukukun Allah'ı değildir» diye ayağa kalkar
lar. (ANAP sıralarından gürültüler). Ve o zaman 
Anayasa Mahkemesi de tartışılır hale gelir. Hiçbir 
müessesenin dokunulmazlığı yoktur. (ANAP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler). 

Evet, evet arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin 
varlığı da tartışılır; ısrarla üstünde duruyorum, o da 
tartışılır. (ANAP sıralarından gürültüler). 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, sözünü tasrih etsin. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Evet, Türki
ye'de tartışılmayan hiçbir konu yoktur. Acaba gereği 
var mıdır, yok mudur?.. (ANAP sıralarından gürül
tüler). 

Çok telaşlanmayın; Anayasa Mahkemesini geçir
mek için ben ne türlü bir mücadele yaptım, yaşamı
mı ortaya koydum, 159 uncu maddeyle. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Onun için, gerekiyorsa ve bu ülke için yararı var
sa, kaldırılması için de yeniden mücadele yaparım. 

Saygılar sunuyorum arkadaşlar.( Gürültüler). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, Anayasa Mahkemesi hakkın
daki sözlerinden dolayı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hangi sözlerle aca
ba? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Anayasa Mahkemesinin tartışılır hale gele
ceğini ifade etmiştir. 

BAŞKAN — «Eğer karar vermezse, Anayasa 
Mahkemesi de tartışılabilir» demiştir; bu konuda 
mı?.. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Evet, bu konuda cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
^ ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
usul hakkında efendim... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, demokrasi var... Burada sataşma yok... 
Her şeye söz verilmez. 

SALIM EREL (Konya) — Anayasa Mahkeme
siyle, bakanın ne alakası vardır? 

BAŞKAN — Sayın bakan, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın hükümet 
temsilcisi Adalet Bakanının, Anayasa Mahkemesiyle 
herhangi bir irtibatı var mıdır ki, Anayasa Mahke
mesine yapılan tarizleri burada savunmaya kalksın? 
Yapamaz, usule aykırıdır. Yargının bağımsızlığıyla 
bağdaşmayan bir durumdur; müsaade etmeyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, Sayın Vardal, sayın 
bakana... 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Yargının bağım
sızlığına aykırıdır, yargının bağımsızlığına müdaha
ledir. 

BAŞKAN — ... sayın bakana öncelikle bu konu
yu soruyorum; buna açıklama getirecekler. 

Sayın Bakan, önce, Anayasa Mahkemesi hakkın
daki sözlerinden dolayı cevap verme konusundaki sı
fatınızı açıklar mısınız? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce Ana
yasa Mahkememizle, Adalet Bakanı olarak fiilî veya 
hukukî hiçbir bağım yoktur; ancak yemin ettiğim 
Anayasayı savunuyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yemin ettiğiniz Ana
yasayı savunmak!.. Anayasa Mahkemesini korumak 
gerekirse biz savunuruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Yemin ettiğim Anayasayı savunuyorum 
arkadaş!.. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıra
larından gürültüler)... ve Anayasayı savunmak yalnız 
Adalet Bakanının değil... (SHP sıralarından gürültü
ler). 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, bu 
açıklama karşısında, konuşma hakkı veremezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Anayasa Mahkeme
sini, Anayasa Mahkemesinin bütçesi Genel Kurulda 
görüşülürken, hükümet adına sanıyorum zatı âliniz 
temsil ettiniz. 

ADALET BAKANI'M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Evet, bendeniz temsil ettim. 

BAŞKAN — Ben, bunu da düşünerek söylemiş
tim; siz şimdi «Anayasayı savunuyorum» deyince, 
bu başka bir hakkın kullanılması oluyor. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Ama Sayın Başkan, sözümü bitiremedim, 
sözümü bitirme imkânı verilmedi. 
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BAŞKAN — Şimdi, Anayasa Mahkemesine, Sa
yın özkaya'nın demin belirttiği... 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sayın Başkan, ha
tibin sözü bitsin, ondan sonra müdahale ediniz. (Gü
rültüler). 

BAŞKAN — Değil... 
Sayın milletvekilleri, Anayasayı savunmak hepi

mize düşer, hepimizin görevi. (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Anayasa Mahkeme
si bağımsızdır, Sayın Başkan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Sayın Başkan, sözümü bitirmeme müsaa
de buyurmadınız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, o konuda sözünüzü 
tamamlayın, buyurun. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Efendim, Anayasa Mahkemesini savun
mak sadece Adalet Bakanına değil, burada bulunan 
bütün milletvekillerine düşen bir görevdir. Bunu söy
lemek istedim ve şunu vurgulamak istiyorum : Sa
yın Günseli özkaya, «Anayasa Mahkemesinin var
lığının tartışılır hale geleceğini» ifade etmek suretiy
le, aba altından sopa göstermeye kalkışmıştır. Bu 
söz, yargının bağımsızlığına müdahaledir, biraz ev
vel ifade ettiğim gibi, aba altndan sopa göstermek
tir. Ancak, hiç endişesi olmasın, Türkiye Cumhuri
yetinin Anayasa Mahkemesi, hiç kimsenin, hiçbir 
makamın, hiçbir sınıfın, hiçbir zümrenin etkisi, te
siri ve telkini altında kalmayacaktır. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sınıf var mı?.. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — O, hükümete düş
mez. Eğer, yargı bağımsızlığı savunulmak isteniyor
sa, o zaman Başbakan konuşmasında söylemesi la
zımdı. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Meşhur olmak için konuşma yerine, ma
kul olalım, makul şekilde konuşalım. 

Saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — (Kürsüye çı
karak) Sayın Başkan, Anayasaya ben de yemin et
tim. Söz istiyorum. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Aşağıdan 
konuşsun. (ANAP sıralarından «Aşağıya in, aşağı
dan konuş» sesleri, şiddetli gürültüler, sıra kapakla
rına vurmalar). 

BAŞKAN — Sayın özkaya, Sayın Özkaya... 
Sayın milletvekilleri, bir dakika... 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Anayasaya 

ben de yemin ettim. 
BAŞKAN — Sayın Özkaya, bana aşağıdan, han

gi konuda söz isteyeceğinizi söyleyin. (ANAP sıra
larından gürültüler). 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Adalet Bakanı «Anayasaya yemin ettim» dedi. Ana-

•a 

yasaya ben yemin etmedim mi? Anayasaya ben de 
yemin ettim ve söz istiyorum. (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir dakika... 
NEVZAT YAĞCI (Elâzığ) — Varsayımlarla, cid

dî müesseselere yara aldırmayalım sayın milletvekil
leri. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Konuştu
rmazsınız... 

BAŞKAN — Sayın özkaya, bir dakika... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (istanbul) — (Komisyon 
sıralarının önündeki mikıofondan hitap ederek) Sa
yın Başkan, Sayın Başkan... (ANAP sıralarından şid
detli gürültüler ve sürekli sıra kapaklarına vurma
lar). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
GÜNSELİ ÖZKAYA (istanbul) — Sayın Baş

kan, Sayın Adalet Bakanı «Anayasaya yemin ettim, 
onu korumak görevimdir» dedi. Anayasaya ben de 
yemin ettim; ama, 84 üncü maddeyi askıya alan -
yeminlerine rağmen - yine kendileridir. (ANAP sıra
larından gürültüler, «Yuh» sesleri). 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri... 
GÜNSELİ ÖZKAYA (istanbul) — Sayın Baş

kan, bu Mecliste hiç sıkılmadan «Yuh» çekiliyor; 
yuh çekenlere ceza vereceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... (ANAP sıra
larından gürültüler). 

Sayın Özkaya... 
GÜNSELİ ÖZKAYA (istanbul) — Sayın Baş

kan, ne yapmak istiyorlar?.. «Yuh» çekenlere ceza 
vereceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın özkaya, anlaşılmıştır; lütfen 
yerinize oturun. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (istanbul) — Sayın Baş
kan, bana söz hakkı vermediniz. 

BAŞKAN — Siz belirttiniz... 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş

kan, konuşacağım, söz istedim. (ANAP sıralarından 
gürültüler). 
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BAŞKAN — Sayın Özkaya... 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Ben de mikrofo

na geçeceğim. Ben de geçeceğim buraya, ben de ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, Sayın Tombuş... 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Buyurun, bu

yurun. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıraların
dan gürültüler). 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Anarşi 
yaratıyor, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, size de söz verece
ğim; yalnız, önce Sayın özkaya'nın talebini ve ko
nuşmasını Başkanlık olarak anladığım biçimde an
latmak istiyorum : 

Sayın Bakan «Anayasaya yemin ettik, Anayasa
yı koruyoruz» dediler; Sayın özkaya'da, «Anayasa
ya biz de yemin ettik, Anayasayı korumak hepimi
zin görevi» dediler. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ana
yasaya saygılı olmak, görevi. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — 57 nci maddeyi okur 
musunuz... 

BAŞKAN — O ayrı olay, o ayrı olay. 
Yalnız, sayın milletvekilleri... 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

zorbalığa prim mi veriyorsunuz? 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Tutumunuz hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz vereceğim Sayın Tombuş. 

(ANAP sıralarından gürültüler). 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, 57 nci 

maddeyi okur musunuz? (ANAP sıralarından gürül
tüler). 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri, bu şe
kilde tartışma ile bir yere varamayız. Lütfen... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, Mecliste anarşi yaratıyor, lütfen izin verme
yin. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Birleşi
me ara verin, ara verin. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Mecliste anar
şi yaratılmaz, hiç merak etmeyin. (ANAP sıraların
dan gürültüler). 

Sayın Tombuş ve Sayın Özkaya lütfen yerlerini
ze geçer misiniz... 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Tutumunuz hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tutumum için söz vereceğim, lüt
fen yerlerinize geçin. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, 57 nci 
maddeyi okur musunuz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Çalışma saatimizin sonuna geldik; saat doldu. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, uzatma kara
rı verilmiştir, o bakımdan çalışmamız saat 19.00'la 
bağlı değildir; bu teklif üzerindeki müzakerelerin bi
timine kadar uzatma kararı verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Özkaya, «Anayasaya 
hepimiz yemin ettik, Anayasaya yeminimize sayın 
bakan kadar ben de bağlıyım» dediler. Yalnız, bu 
konuşulurken «yuh» sesleri çıktı Sayın Genel Kurul
dan. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır, Genel Kuruldan çıkmadı, zabıtlara doğru geç
sin; ANAP Grubundan çıktı. Bu zabıtları yarın ço
cuklarımız okuyacak; zabıtlara doğru geçirin. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — O taraf
tan geldi. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, sayın milletvekille
ri... Lütfen, lütfen sayın milletvekilleri; sonuç olarak 
Genel Kuruldandı; Anavatan Grubunun oturduğu 
bölümdendi. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Nasıl tespit ettiniz?.. 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Karşılık olarak 

oradan çıktı. 

BAŞKAN — Tespit edilmiştir tarafımızdan; tes
pit edilmiştir. Herhalde «denmedi» denilmeyecektir; 
söylendi. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Kürsüyü işgal edi
yor. 

BAŞKAN — Ben bu «Yuh» sözlerini hiç söy
lenmemiş kabul ediyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar). Genel Kurulumuzda bu tip tartışmalar ve böy
le seslenmelerle bir yere varamayız. 

Sayın özkaya, «Aba altından sopa göstermek» 
biçiminde, kendisinin belirtmediği ve düşünmediği 
bir sözün belirtilmesi nedeniyle içtüzüğün 70 nci 
maddesine göre söz istediler. 

Sayın Özkaya, size bu konuda söz veriyorum; 
yalnız, yine bu konudaki... (ANAP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar ve gürültüler). 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Söz vere
mezsiniz. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Genel Kurula tahak
küm ediyor. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, izin verin de 
Meclis Başkanı Meclisi idare etsin. Lütfen... 
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Sayın özkaya bir dakika... Yalnız, bu noktada, 
buna münhasır, yeni bir sataşmaya yer vermeyecek 
biçimde... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (istanbul) — Sayın millet
vekilleri, Anayasaya, en az sizin kadar içtenlikle ina
narak burada yemin etmiş bir arkadaşınızım. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Belli oluyor efendim. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Şimdi, hal 

böyle iken, «Ben bu Anayasaya yemin ettim, onu ko
ruyacağım» demek başka; Anayasanın belirlediği ku
ruluşları, onların belirli prosedürlerini değiştirmek 
başka. Yani yemin ettiniz diye, siz değiştirmiyor mu
sunuz? Sayın Başbakan, 84 üncü maddeyi kamuoyuna 
bin defa açıkladığı zaman, «Askıya alıoyrum» de
diği zaman, Anayasa suçu mu işlemiş oluyor, Ana
yasa yeminini mi bozmuş oluyor; bunu anlatır mısı
nız? (ANAP sıralarından gürültüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Mugalata 
yapma. 

BAŞKAN — Sayın özkaya, aba altından sopa... 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Şimdi «Aba 

altından sopa» konusuna gelelim. 

Sayın milletvekilleri, ne kadar korkuyorsunuz, 
hem de bir kadından! Bravo size!.. (ANAP sıraların
dan gürültüler) Başka hiçbir şey söylemiyorum. Bu
nu seçmenleriniz duysun; Günseli özkaya'dan öyle 
bir korkuyor ki, yüreklerini titreme kaplamış desin
ler; ben başka ne diyeyim? (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Sayın Başkan, be
ni korkaklıkla itham ettiği için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yağcı. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ni

ye söz veriyorsunuz Sayın Başkan . 
BAŞKAN — Sayın Yağcı, «korkuyorsunuz» sözü 

üzerine söz istediler. 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; evet, beni korkaklıkla itham ettiği 
için söz istedim. 

Sayın milletvekilleri, varsayımlarla yola çıkarak, 
şöyle olursa şöyle olur, böyle olursa böyle olur, böy
le oduğu takdirde de ben böyle yaparım diye kahra
manlık taslamanın yeri yok, lütfen, Büyük Millet 
Meclisine saygılı olalım, saygın kuruluşlara saygılı 
olalım. Kahramanlık destanları yaratarak burada ser
gilemek, ondan sonra da, «Benden korkuyorsunuz» 
demek... Senin neyinden korkacağız? (ANAP sırala
rından, «Bravo» sesleri) Ben senin nerenden korka

cağım? Ben senden korkmuyorum, bunu belirteyim. 
Saygılarımla. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, 

burada hem sataşma, hem de sataşmayı aşan bir ha
karet var. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, ben 
de konuşayım buradan, koro olsun. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, 
eğer korkmuyor idiyseler, abayı, sopayı söyleyen ben 
değilim; Sayın Adalet Bakanı... 

BAŞKAN — Sayın Tombuş... 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Evet, kürsüden ko

nuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tombuş, Başkanlığın tutumu 

hakkında söz istemiştiniz... 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Evet, tutumunuz 
hakkında kürsüden konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Başkanlığın tutumu hakkında size 
söz veriyorum; buyurun efendim. 

Yalnız, konuşmanıza başlamadan önce, lehte mi 
aleyhte mi, onu tespit etmek istiyorum? 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Aleyhte tabiî, baş
ka ne olabilir 

BAŞKAN — Aleyhte buyurun efendim. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; önce, Sayın Başkanın «Aleyhte mi 
- lehte mi?» sorusuna cevap vermek istiyorum. Baş
kanın tutumuyla ilgili lehte ne konuşayım, tutulacak 
tarafı mı var ki, lehte konuşayım; bunu anlayama
dım. 

Muhterem Başkan, orada bir mikrofon duruyor, 
burada da bir mikrofon var; Meclis konuşmaları, hi
tabet buradan yapılır. İkinci mikrofon yeni icat edil
di; ama her ne hikmetse, sadece muhalefet partile
rine bu imtiyaz tanındı; bu tarafta bir mikrofon yok. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) -~ Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsmail Dümbüllü Ti
yatrosuna döndü... Ara verin, ara... 

M. TURAIN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Ne
den bahsediyor, anlamıyorum efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, mevcut mikrofondan bahsediyorum. Mil
letvekillerinin konuşması lazım gelen mikrofon bu
dur. Bunun dışında, herhangi bir milletvekiline, usu
le uygun olan veya olmayan meseleler hakkında iki
de bir oradan söz verilmesini, Başkanlığın tutumu 
olarak doğru olmadığını belirtmek isterim. Bu bir... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Gayet 
de usuilü. 
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İHSAN TOMIBUŞ {Devamla) — İkinci mesele; 
tiki gündür, Sayın 'Başkan devamlı diyalog kuruyor. 
Oradan biri eğer parmağım kaldırırsa, o fciştiye ora
dan söz veriyor, konuşturuyor; cevap veriyor, müna
kaşa ediyorlar; başka biri kalkıyor, tekrar onunla 
münakaşa ediyor. Bunun adabı var, usulü var. Eğer 
bir usul münakaşası açılırsa, bunun bir şekli vardır. 
Usul münakaşasıyla ilgili olarak İçtüzüğümüz diyor 
ki; «İki aleyhte, ifci lelhte konuşulur ve ondan sonra 
başkan kendi kararını bildirir; eğer isterse oya su
nar, isterse sunmaz ve kararını bildirir.» 

iBuna rağmen, dün bir usul tartışması açıldı ve 
iki aleyhte iki lehte konuşuldu; ondan sonra, bu hu
susta en azından on kişi yerinden konuştu; onunla 
da kalmadı, bir sayın üye şu mikrofona geçti; bura
sı sanki milletvekilleriınin konuşma kürsüsü, mikro
fonu değilmiş gibi, orada 'bütün bilgilerini arz etti. 
Bu, İçtüzüğün hangi maddesine sığar? Ayrıca, im
tiyazlı olarak, oradan başka bir milletvekiline söz 
vermek!... Soruyorum size, İçtüzüğün hangi madde
sini taCbik ettiniz de bir sayın Meclis başkanvekiline 
oradan mütalaalarını belirtme imkânını verdiniz? 

VII. — USUL HAKİ 

1. — Meclis çalışmalarında usule uyulup uyulma
dığı hakkında 

BAŞKAN — Başkanlığın tutumu hakkında ve 
Sayın Tombuş'un da belirttiği konularda usul mü
zakeresi açıyorum. 

ÖMER KOŞHAN (Kars) — Açtığınız usul mü
zakeresinde lelhte söz istiyorum Sayın Başkan. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben de 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, ko
misyon adına ben de söz rica ediyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Usul hakkında komisyon söz isteyemez, Anayasa 
Komisyonu Başkanı İçtüzüğü okusun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Usul hakkında de
ğil. 

BAŞKAN — Sayın Ege, Sayın Kuşlhan sizden 
önce söz fatedilerj 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Her za
man konuşuyorlar, müsaade etsinler biz de konuşa
lım. 

Lehte-veya aleyhte, mesele o değil, İçtüzüğün han
gi hükmüne dayanarak bir sayın üyemin mütalaala
rını oradan belirtmesine imkân verdiniz? Eğer İç
tüzükte bir hüküm 'varsa, yani üçüncü bir milletve
kilinin konuşma imkânı varsa, buyurur bu kürsüye, 
'buradan konuşur. Aklına esen geliyor oraya açıyor
sunuz mikrofonu, bar bar bağırıyor ve .Meclisi ka
rıştırıyor. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Bar bar bağırmıyor, konuşuyor., 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Yuh-
Iayan sizsiniz. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Bü şekildeki bir 
idare, Mecliste hiçbir devrede vuku bulmamıştır. 
Ben onsekiz senedir Mecliste çalışırım; ama şim
diye kadar böyle bir idarenin vuku bulduğuna şahit 
olmadım. Bu şekilde devam ederse, bu Meclisin 
devamından ve huzurundan endişe ederim. Sizi va
zifeye davet ediyorum; görevinizi İçtüzük hüküm
lerine göre yapmanızı rica ve istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından "alkışlar) 

SUA GÖRÜŞMELER 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, Başkanlığın tutumu 
ve Sayın- Tombuş'un ileriye sürdüğü konularda lehte 
mi, aleyhte mi konuşacaksınız? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Leh'te konuşacağım 
Sayın Başkan. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, ben de lehte konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Ege, siz lelhte mi, aleyhte mi 
konuşacaksınız? İkişer üyeye söz veriyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Neyin 
lehinde konuşacağım Sayın Başkan; bunun lehinde 
konuşacak bir şey yok. 

BAŞKAN — Aleyhte konuşacaksınız. 
Buyurun Sayın Kuşlhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
ellbetteki uzun süre çalışmak mecburiyetinde bırakıl
mış olan parlamentoda, toplantılara devam etmeyi 
görev kabul eden ve dolayısıyla bu görev idraki 
içerisinde olan milletvekilleri - biraz önce çok cid
dî tartışılması gereken konu üzerinde çok üzülerek 
müşahede ettiğimiz gilbi Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurulunun bir kesim milletvekillerinin 
verdiği görüntü gilbi - uzun süre çalışmak mecbu-

54 — 
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riyetinde kaldıklarında, gerek yorgunluk, gerek si
nirsel stres&ler nedeniyle bir kesim milletvekilleri za
man zaman uygun olmayan davranış görüntüleri ve
rirler. 'dANAP sıralarından «Sayenizde» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, 'iki seneyi aşkın bir süredir 
devamlı surette Türkiye Büyük Millet Meclisinin' bu 
mukaddes kürsüsü altında milletimizin bize verdiği 
görevi, yapılması mümkün olan, yapılması gereken 
en güzel şekliyle yapalım diye alabildiğine gayret 
sarf eden, alabildiğine mücadele eden milletvekilleri
nin mevcudiyetini inkâr etmek mümkün değildir. 

İSIMAİL SARUHAN (Ankara) — İçtüzükte, Baş
kanın tutumu hakkında bunlar mı yazıyor?... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen lüt
fen... 

Siz devam edin efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayım milletve
killeri, özellikle bir meselenin üzerinde dururken, 
zaman zaman bir milletvekilinin bir başka millet
vekilinin yaklaşış tarzına, bakış açısına uygun olma
yan şekilde muaheze edildiği misaller oldu; ama 
teşriî görevin yüklemiş olduğu o mukaddes, o bü
yük hizmetin gereği, e'lbetteki bunlara da katlanma
yı gerektirir düşüncesiyle, biz, ısrarla Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde İçtüzüğün alalbildiğine güzel 
uygulanmasını, alalbildiğine doğru uygulanmasını ve 
buradaki içtimalarda, bugün yaşanmasını hiç arzu 
etmediğimiz görüntülerin - ki, daha evvel de yaşadık 
•biz bunları sayın milletvekilleri - tecelli etmemesini 
istedik, bizim istediğimiz bu idi. 

Şimdi, ekseriyeti elinde bulunduran iktidar par
tisine mensup hassas milletvekili arkadaşlarıma bir 
soru sormak istiyorum. Bundan evvelki oturumlarda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde hiç de taraflı gö
rüntü vermeyen, şu anda Meclisi yöneten değerli 
Meclis Başkanvekili arkadaşımızın, hiç de taraflı gö
rüntü vermeyen tutumu karşısında isyan eden Ana
vatan Partili milletvekilli arkadaşlarım..v 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Siz isyan ettiri
yorsunuz. 

ÖMIER KUŞHAN (Devamla) — Anavatan Par
tisi mensubu Meclis Başkanvekilinin... (ANAP sıra
larından (gürültüler) 

IBAŞKAN — Sayın Kuşhan, şahsiyat ya da baş-
d-a örnekleme değil; Başkanın tutumu hakkında... 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — tsim vermeden 
konuşuyorum Sayın Başkanım, 

BAŞKAN — Değil efendim, Başkanın tutumu 
hakkında konuşun. 
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ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Sayın Başkanın hassasiyeti karşısında; haklıdır
lar, 'ben o sözümü söylenmemiş kabul ediyorum. 

Bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisini 
yöneten Meclis Başkanvekillerinden belirli bir kana
da mensup olan Meclis Başkanvekillerinin tutumu 
karşısında, o laubali davranışları karşısında, hiç de 
istenmeyen ciddiyetsiz görüntüleri özellikle teşvik 
edici mahiyetteki davranışları karşısında, hassasiyeti
niz neredeydi değerli arkadaşlarım? (ANAP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

SÜHA TANIK (İzmir) — Sayın Başkan, Baş
kanlığa hakaret ediyor. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Mecliste 
laubali başkan yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, demin de belirtti
ğim gibi, Başkanlığın tutumu ve Sayın Tombuş'un 
belirttiği konuda söz aldınız. Onun için, diğer Baş-
kanvekilleri konusundaki sözlerinizi de lütfen açık
lar mısınız? (ANAP sıralarından «Sözünü geri al
sın» sesleri) 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, her zaman, her vesileyle 
söyledik, yine de söyleyeceğiz; Türkiye Büyük Mil
let Meclisi bir bütündür; Başkanlık Divanıyla, mil
letvekilleriyle, komisyonlarıyla bu bütünü parçala
maya kimsenin hakkı ve salahiyeti yoktur. Bina
enaleyh, hepimiz milletvekili olarak, bu bütünlük 
penceresinden bakmak meöburiyetindeyiz. Bir baş
kanı yıpratmaya çalışmak veya müşkül vaziyette bı
rakmakla bir yere varmak mümkün değildir. (ANAP 
sıralarından «Bize değil, oraya söyle» sesleri) Hele 
ki, Meclisin saygınlığına gölge düşürmemek için 
alabildiğine canhıraş çalışan başkanvekillerine, mil
letvekili olarak hepimiz mutlaka yardımcı olmak 
mecburiyetindeyiz. (SHP sıralarından alkışlar) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Siz de 
yardımcı olun., 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, diğer taraftan, Genel Kurulun affına sığına
rak söylemek istiyorum, 'bugüne kadar yaşanmış 
olan parlamento tarihinde hiç de duyulmaması gere
ken ve öyle zannediyorum ki, tiratları hâlâ bu ça
tının altında inleyerek titreyen çok çirkin kelâmlar 
vardır, sözler vardır, ifadeler vardır; biraz önce bir 
sayın miHetvekiılinin konuşması esnasında kullanılan 
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- milletvekiliyiz, birimiz veya bir kanadımız da kul- | 
lansa hepimizi ilzam ediyor - o çirkin kelime gibi... j 

MEHMET' TİMUR ÇİNAR (Manisa) — «La
ubali» kelimesi?... 

MEHMET DELÎCEOĞLU (Adıyaman) — De
min siz söylediniz... 

ÖMER KÜLHAN «(Devamla) — ... o kelime, bir 
daha bu çatı altında tekrar edilmemesi gereken ifa
delerden 'bir tanesidir sayın milletvelkılleri. (ANAP j 
sıralarından gürültüler) I 

ATİLLA SIN (Muş) — Söylenmemiş olduğunu, 
Sayın Başkan söyledi; daha ne istiyorsunuz? 

ÖMER KOŞMAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, bu Meclisi saygın hale biz getiririz... 

ATİLLA SIN (IMuş) — O zaman saygı gösterin, 
saygıyı bilin. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — .t. bu Millet 
Meclisinim saygınlığını da biz yıkarız. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, ıbir noktanın düzel
tilmesini istiyorum. Demin «Diğer başkanvekillerini 
örneklemeyelim» dediniz; ama örnekler arasında bir 
başkanıvekilinin hareketleri hakkında, şimdi tam ola
rak aklımda değil, ama «Laubalilik» şeklinde bir de- I 
yiminiz vardı, onu tavzih edin lütfen. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, «Laubali» tabirini hiçbir başkanvekiline kullan
madım; gerektiği şekilde hassas olmaması ifadesi- I 
ni kullandım efendim. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Tamam, kapandı. 
ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Nutuk atmaya I 

çıkmadın oraya. I 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Geri al sözünü. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Şunu açıklıkla 

ifade etmek istiyorum Sayın Başkanım: Söz kanta- I 
rım, mantık ölçüsünde çok -güzel tartar kelamlarımı, I 
ters kelam etmek kesinlikle itiyadım değildir; ama I 
bazı şeyler, isteyen kimseler tarafından istendiği şe- I 
kilde anlaşılabilir ki, herkesin anlaması gereken şe- I 
kilde ifade etmek de, takdir edersiniz, beşere henüz I 
nasip olmuş şey değildir. I 

Sayın milletvekilleri, parlamentoyu işletmek mec- I 
buriyeltoindeyiz. Siz bana, ben size eğer olumlu ba- I 
kamazsak, siz hana ben size eğer ğüvenemezsök; I 
yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütünlüğünü I 
sağlayamazsak bir yere vermamız mümkün değil- I 
dir. 

Biraz önce maddeler üzerinde görüşmelerimizi I 
yaparken bu kürsüden o kadar önemli şeyler söy- | 

lendikl, bunları söyleyen milletvekillerini özellikle 
alkışlayalım ve takdir edelim diye bekledim. 

BAŞKAN — Sayın Kuşihan, lütfen toparlayın. 
ÖMER KUŞİHAN (Devamla) — Sayın Başkan 

hemen toparlıyorum ve son sözümü söylüyorum. 
Görüyorum ki, politize olmanın ötesinde hiçibir 

görüntü veremiyoruz. Bu şeklin devam etmesi, Tür
kiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına da, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna da 
fayda getirmez. Tarih açıktır, yazılmıştır, okunması 
gerekir: Bu hallerin zararı özellikle iktidar partisine 
olur ve o bunun hesabını vermek mecburiyetinde ka
lır diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Kuşhan. 
TÜLAY ÖNEY (tembul) — Lehte söz işitiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın öney, bir dakika efendim. 
Sayın Pehlivanlı, lehte mi konuşacaksınız? 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Evet 

efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOGLU (Ankara) — Sayın Başkan, ko
misyon olarak »ben de söz rica etmiştim; bir mevzu 
hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, daha sonraki bir ko
nuda görüşürüz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
misyon usul tartışmasına giremez; İçtüzüğü açın oku
yun. 

iBAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; müzakereler şirazesin-
den çıkmıştır. Arkadaşlar âdeta, bir kıvılcımla bir 
yangının meydana gelmesine sebebiyet vermişlerdir. 

Sayın Başkan beni bağışlasın, kendisine, şahsına 
büyük saygım, sevgim vardır; ama, tutumunun çok 
yumuşak oHmasından cesaret alan arkadaşlarımız, kür
süyü işgal edecek kadar işi ileriye götürmüşlerdir. 
(ANAP sıralarından «iBravo» sesleri, alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Halim Araş gi
bi mi olsun yani? 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Zatı 
âliniz gibi olsun; atraksiyon yapsın orada. (ANAP 
sıralarından «»Bravo» sesleri, alkışlar) Başkanın teb
liğ etmesi lazım gelen neticeleri, kendisi tebliğ et
mek suretiyle Divanı karıştırsın. 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, ben de yaşlı arkadaşlarınızdan bi-
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riyim; bu çatının altında yıllarca bulundum. Ben 
devamlı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin her 
şeyin üstünde olduğuna inanan ve buna saygı du
yan bir insanım. Benim için başkan; nereden, hangi 
partiden, kim olursa olsun; daima saygıyla önümü 
ilikliyerek karşıladığım kişidir. O bakımdan, Sayın 
Başikanı, dost olarak 'birçoik arkadaşlarımdan üstün 
tutarım; fakat bu davranışlar, görüyorsunuz, netice
yi nerelere getiriyor ve karşılıklı kırgınlıklara sebe
biyet veriyor. Buna dikkat etmek lazım. Bilhassa, 
sayın arkadaşlarımdan birinin ifade ettiği gibi, Sa
yın Başkan meseleyi suhuletle götürmek için, arka
daşlarımızın zaman zaman bulundukları yerden, 
oturdukları sıralardan konuşmak için kalkmalarını 
çok mülayim karşılıyor ve dikkat ediyorum; devam
lı olarak Başkan ile üyeler arasında konuşmalar olu
yor. 

CÜNEYT OANVBR (ÎAdana) — Sen, seçilemedin 
diye hasedinden çatlıyorsun. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Asla
nım, ben senin gibi, yatırım yapmalk amacıyla şunu 
bunu yapmaya ihtiyacı olan adam değilüm. Anladın 
mı? (ANAP sıralarından «Bravo sesleri, alkışlar) Sen 
t>enlmle 

BAŞKAN — Sayın Ege, lütfen siz devam ediniz. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sen ken

di davranışlarına bak, ilk önce kılığını kıyafetini, şu 
çatının altına yakışır şekilde düzelt. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bu haller bizi ileriye gö
türmez. Çok rica ediyorum, yani zaman oldu burada 
yönetimde bulunduğum zaman affedersiniz, ifade et
mek mecburiyetindeyim. Başbakanı dahi ikaz etmişim
dir, gerektiği zaman. 

Burada Başbakan da bir üyedir, bakan da bir üye
dir; bütün arkadaşlar burada eşittir. O bakımdan bu 
kürsüden, görüşmeleri herkese karşı aym şekilde, Ana
yasanın, tüzüğün maddelerine uygun olarak yönetmek 
durumundayız. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım burada suhuleti 
bulmak, orta yolu bulmak için konuşurken, geçmiş 
başkanların veya başka başkanların şöyle veya böyle 
olduğunu söylemek suretiyle, bu sefer o arkadaşları
mızın yönetimini eleştirmiş oluyorlar. Eğer, eleştirile-
cekse, o arkadaş kürsüdeyken bu yapılsın. «Şu başkan 
ondan daha iyi, bu başkan bundan daha iyi» şeklin
deki ifadeler çok yanlış. 

Ben bu kürsünün işgali meselesini... 
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MÜNÎR SEVİNÇ (Eskişehir) — Başkanın tutu
mu hakkında konuşun efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Müsaade 
edin kardeşim, müsaade edin, hep siz söylüyorsunuz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Külhan ağzıyla 
konuşmayınız o kürsüde. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Efen
dim?.. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ne ağ

zıyla konuşmayayım? 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Tophane ağzıy

la. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Topha

ne mi? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ben bu
lunmadım, Tophane neresi, bilmiyorum; siz oradan 
geldiniz galiba. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Müsaadenizle muhterem arkadaşlar, biz burada, 
bu kürsüyü iktidar grubuna ait bir milletvekili arka
daşımız da - ki,-şu anda burada yoklar - işgal ettiği 
zaman da aynı hassasiyeti gösterdik; anlatabildim mi? 
Onun için ben, ne iktidar grubunun, ne muhalefet gru
bunun, ne de bağımsız olan arkadaşların şahıslarıyla 
veyahut da tutumlarıyla, zihniyetleriyle ilgili konuş
muyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinde hadise 
çıkabileceğini, kürsüye çıkan arkadaşlar ifade ediyor, 
ben de onlara katkıda bulunmak için söylüyorum. Bu 
sadece iktidardan, sadece muhalefetten gelmiyor; her 
zaman görülmüştür. İktidardan ya da muhalefetten, 
bazı arkadaşlar kendilerini tutamıyorlar; asaplarına 
hâkim olamıyorlar. Bu arkadaşlar, böyle durumlarda 
lütfedip salonu terk ederlerse, sükûnetle, suhuletle 
meseleler yürütülür. Bana biraz da sunî geliyor bu; 
dışarıya çıkıyoruz, hepimiz beraber oturuyoruz; ben 
görüyorum bunu. Burada birbirine en çok laf atan, 
sataşan arkadaşlar, beraber kahve içiyor, çay içiyor... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Eskiden sizin yaptığı
nız gibi kanlı bıçaklı mı olalım, tabanca mı çekelim 
birbirimize; ne istiyorsunuz? 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Öyley
se, demek ki, bunlar lüzumlu şeyler değil. Bunlardan 
kaçınmak lazım ve bunlardan kaçınılması için de, 
başkanlar meselede biraz daha zecrî hareket eder, 
Tüzüğü olduğu gibi uygular, Tüzüğün gerektirmedi-
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ği yerde, kimseye, ama kimseye, ne bakana, ne mil
letvekili arkadaşa, ne komisyona söz vermez; mesele 
yürür; ama müsamaha gösterdiniz mi, bu müsamaha 
suiistimale götürülür, bugün olduğu gibi yersiz mü
nakaşalara sebebiyet verir ve beni dahi kürsüye çık
maya zorlar. 

Hepinizden özür diler, saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Sayın Alpaslan Pehlivanlı... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

sataşma var. 
BAŞKAN — İsteminizi dikkate alacağım Sayın 

Canver. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Çıkacağım efen

dim, o kürsüye çıkacağım. 
BAŞKAN — Sayın Canver, onun zamanının tak

diri Başkana aittir. . 
Buyurun Sayın Pehlivanlı. (SHP sıralarından «Leh

te mi konuşuyor?» sesleri) 
BAŞKAN — Lehte konuşuyor efendim. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 

Başkanım, sayın milletvekili arkadaşlarım; Başkanlı
ğın tutumu hakkında bir usul tartışması açıldı; «Gö
rüşmeler çığırından çıktı» denildi ve bütün suç, geti
rildi Başkana dayatıldı. 

Peki, yerinizden devamlı müdahale edeceksiniz... 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — En çok siz edi

yorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — ... aşa

ğıdaki mikrofonu* alacaksınız, Sayın Başkanın bütün 
ikazlarına rağmen bırakmayacaksınız; kürsüye yürü
yeceksiniz, kürsüyü işgal edeceksiniz; suç Sayın Baş
kanın olacak. 

Sayın Başkan son derece iyi niyetli, son derece 
muti, yumuşak; insanı kırmaktan sureti katiyede çe
kinen bir yapıya sahip; son derece saygı duyduğu
muz bir Başkan. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Ne güzel tanımış
sınız. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Te
şekkür ederim, sağolun. 

Başkanımızın bu iyi taraflarını istismar edeceksi
niz, ondan sonra, suçu, getirip, Başkanlık Divanının 
tutumuna bağlayacaksınız. (SHP sıralarından alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanım bence taraf
sız idare ediyor. Mesela, bir sayın milletvekilinin ko-
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nuşmasından sonra, başka bir milletvekili usul tartış
ması açılmasını kendisinden notla rica etti - öyle his
settim yerimden - ona söz verdi, bana notsuz, parma
ğımı kaldırmam üzerine söz verdi; tarafsız davranı
yor. Mesela, bir sayın milletvekili hepimizi korkaklık
la itham etti. Başkan ne yapsaydı yani? Çünkü bizim 
serden korktuğumuzu elbetteki biliyor. Niye kalksın 
da ikaz etsin? Çünkü biz serden korkarız, bu doğru
dur. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Dolayısıyla Sayın Başkanın ikaz etmesine lüzum yok
tu. 

Şimdi, Sayın Başkanın bu iyi tutumunu, Sayın 
Başkanın bu müsamahasını... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, 
müdahale edin, hakaret ediyor, «şer» diyor. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Sayın 
Başkanın bu iyi niyetini istismar etmemek lazım sayın 
arkadaşlar. Yani istismar edenin hiçbir kabahati yok 
da, bu efendilikle, bu iyi niyetle ve bu müsamahayla 
davranan Başkanın mı kabahati var? Biraz da kaba
hati kendimizde bulalım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen efendim... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, ben 
de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Konuyu toparlayayım, söz verece
ğim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, benim söz 
isteğim Başkanın tutumu hakkında değil. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, onu bir sonraki ve
sileyle alırım, önce şunu bir toparlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Başkanlığımızı, başından be
ri ve şu ana kadar bir tek arkadaşım yanlı tutumla 
itham etmedi veya ona benzer bir şey söylemedi. 

ikinci olarak, dikkat ettim, usul hatası yaptığımı
za dair de bir arkadaşım bir şey söylemedi. 

Bu mikrofon buraya arkadaşlarımızın arzusu üze
rine, kondu ve benim Başkanlığım zamanında da de
ğil; ama tabiî bizim de arzumuzla ve isteyerek bura
ya kondu ki, soru sormada... 

HALİL İBRAHİM KARAL (Ankara) — Yalnız 
soru sormada. 

BAŞKAN — ... ya da, usul hükümlerini biliyor
sunuz, örnek olarak 70 inci maddeyi gösterecek olur-

58 — 



T. B. M. M. B : 85 

sak, «Söz almak isteyen, ne sebepten dolayı konuşmak 
istediğini Başkana bildirir» demektedir. Soru da yerin
den sorulur; ancak, bazı arkadaşlar «duyamıyoruz» 
dediler. Yani, ihtiyaçtan dolayı o mikrofon oraya gel
di ve yer yer kullanıldı. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (İs
tanbul) — Sayın Başkan buraya da konulsun. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Bir ta
ne de buraya konulsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şayet istenirse, elbetteki bir tane de 
diğer tarafa konulabilir; bunlar eksiklik değil. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman)— Sayın 
Başkan, o zaman bir tane de buraya konulsun. 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri... 

Diğer olaya, müsamaha olayına gelince; hepimiz 
milletvekilleriyiz, Başkanlık da yüce kurulun, hepini
zin Başkanlığıdır. Hepinizin kişiliğini, sataşmalardan 
korumak, önce bu makamın görevi. Makam, büyük 
bir titizlikle buna dikkat etmiştir ve etmektedir. Şu
nu da belirteyim ki, Başkanlığım süresince, arkadaş
larım birbirlerini en az rencide etmişlerdir ve bugün
den yarına kalan tek bir üzücü ya da arkadaşların 
birbirlerini kırıcı bir olayına tanık olunmamıştır. Ben 
bunu biraz da, hepimizin yapısı gereği, milletvekili 
yeminimiz gereği, gönüllerindeki isteklerini ve düşün
düklerini, halkı adına, İçtüzüğün verdiği yetki ve im
kânlara göre kullanmalarına bağlıyorum. 

Bütün arkadaşlarımın, özellikle sataşma konusun
da, özellikle söylediğinin yanlış anlaşıldığı ve açıkla
ma yapmak istediği konusundaki taleplerine, bütün 
dikkatimle söz hakkı verdim. Bunda, ne iktidar, ne 
muhalefet, ne bağımsızlar, ne grubu olmayan parti
ler ayırımı yapmadan hepsine söz verdim. 

Dün arkadaşlarım rahatsız oldular; Sayın Kadir 
Narin «Lehte konuşacağım» dedi; acaba milletvekili 
doğru mu yapacak, ne edecek dendi; nitekim oyunu 
da öyle kullandı. Bugün bir değerli arkadaşım da, 
(Sayın Pehlivanlı) lehte konuştu; o da merak edilmiş
ti. Demek ki, bu söz verişlerimde de tamamen yan
sız, tamamen arkadaşlarımın milletvekili sıfatlarına 
saygı duyulan bir eğilim var. Bunun dışında ne kalı
yor? 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (İs
tanbul) — İşin bitmesi kalıyor. 

BAŞKAN — İşin bitmesi konusuna gelince; yasa
lar ve tüzükler de, hepinizin fark ettiği gibi, en hızlı 
biçimiyle yürüyor. 

Konuşmalarda süre taşma olayları yeriliyorsa, 
bütün arkadaşlarım anlatımlarının son yerine geldik-
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I lerinde, anlatacakları bir iki satırları kaldıysa, eşit 
I olarak bütün arkadaşlarıma yine tolerans gösterilmek

tedir. 
I Değerli milletvekilleri, Başkanlık hepinizin yeri

dir, Yüce Meclisi temsil etmektedir. Başkanlığın tu
tumu da her zaman açıktır. Bu usul müzakeresi açıl
dığında lehte, aleyhte konuşan bütün arkadaşlarıma 

I teşekkür ediyorum ve bütün muamelemizin açık oldu-
I ğunu, Başkan olarak anlatamayacağımız tek bir satı-
I rımızın olmadığını - zaten hepiniz söylediniz - bir kere 

daha vurguluyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
Sayın Canver, buyurun, bir şey söyleyecektiniz? 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

Sayın Ege bana dört defa sataştılar; sataşmayla sınır
lı kalmak üzere söz istiyorum efendim. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Canver, «sataşma» deyince; 
hangi konularda size sataşıldı? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Efendim, «Atrak
siyon yapma, benimle uğraşma, aslanım, sen kılık kı
yafetini düzelt» şeklinde sözler söyledi. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Canver'in 
belirttiği konular Başkanlığımızca da konuşmalar es-

I nasında saptanmıştı, kendisine hangi konularda sata-
I sildiğini belirtmesi usul gereğidir. 

Sayın Canver, yalnız bu konularda ve yeni bir sa
taşmaya yer vermeyecek bir biçimde, buyurun efen
dim. 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Sayın Baş
kan, laf atan mükâfatlandırılıyor. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, laf atma olayı 
değil. 

Sayın Canver, yalnız bu konularda ve yeni sataş
maya yer vermeyecek biçimde. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; sadece sataşılan konularda ya
nıt vermeye çalışacağım. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, demin bir ko
nudan yakınıyorduk, «Oturduğumuz yerden konuşu
luyor» diyorduk, ama şimdi aym şeyleri hep beraber 
yapıyoruz. Lütfen, lütfen, sayın üyeler... 

BURHAN KARA (Giresun) — Saym Başkan, 
kendisi laf atıyor. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — «önce kıyafe
tini düzelt» dediler ki, arkadaşlar, yeni aldım elbise-

I mi, gayet güzel olduğu kanaatindeyim. Kravat takı-
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yorum, pırıl pırıl gömleğim var; sadece sakalım var. 
Sakal bırakmamdaki nedeni biliyorsunuz, Bingöl'ün 
Genç ilçesi Suveren Karakolu yanında gömülü bir öğ
retmenin cesedi ailesine teslim edilinceye kadar saka
lımı kesmeyeceğimi söylemiştim. (ANAP sıralarından 
gürültüler) Neden sakal bıraktığımı anlatıyorum, ken
dilerine cevap veriyorum; sakal bırakmamın tek ne
deni budur. 

Sayın Ege bana «aslanım» dedi. Anladığım kada
rıyla burada kimse kimsenin aslanı değildir. Sanıyo
rum, Meclis teamülünde, sinkaflar dışında, ilk defa 
bir milletvekili diğer bir milletvekiline «aslanım» de
di; yarın belki «kaplanım» denilecek, sonra giderek 
daha başka noktalara doğru sürüklenilecektir. 

Beyler, burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir, 
lütfen başka yerlerle karıştırmayalım burasını. 

«Zatı âliniz başkan olsun da burada atraksiyon 
yapın» dedi. 

Şimdi, buna şu yanıtı vermek isterim: Ben Sayın 
Ege ile Başkanlık Divanında iki yıl çalıştım. Sayın Ege 
orada da kimseyi beğenmezdi. Aslında Sayın Ege, 
böyle günlerin atraksiyonlarını en iyi yapan bir mil
letvekilidir. Hiç ağzını açmaz açmaz, böyle günleri 
kollar... 

BAŞKAN — Sayın Canver, yeni bir sataşmaya 
meydan vermeyiniz. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan. 

Hele hele kendisinin tek meziyeti, övündüğü tek 
şey, bizden önce parlamenter olmasıdır. Ne yapalım, 
biz ondan önce doğamadık; 1952 yılında doğduk, 3? 
yaşında parlamenter olduk. Bizden önce parlamenter 
olduğu için, Meclis teamülünü çok iyi bilen bu ehli
vukuf kişi buraya her çıktığında ahkâm keser ve her
kese öğütler verir. Yani, «Ele verir talkını, kendi yu
tar salkımı.» 

Sayın Başkanın tutumu ile ilgili eleştirilere kuşku? 
suz katılmıyoruz; çünkü, Sayın Başkanın yumuşak 
olması suç sayılıyor ise, bunu anlamak mümkün de
ğildir. Sayın Alpaslan Pehlivanlı'ya katılıyoruz; kusu
ru kendimizde arayalım, çünkü, biz ne başkanlar gör
dük... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (îçel) — Sayın Baş
kan, oraya cevap vermeye mi çıktı? 

BAŞKAN — Sayın Canver... 
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CÜNEYT CANVER (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Sayın Başbakanın talimatıyla kararını değiştiren 
başkanlar gördük, İçtüzüğü, aldığı talimatlara göre 
yorumlayan başkanlar gördük... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Canver... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Bu Başkanı

mız bulunmaz bir başkandır. 
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından gürültüler, 

sıra kapaklarına vurmalar) 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, na

sıl suiistimal ettiğini gördünüz. 
BAŞKAN — Sayın Canver, «Başka ne başkanlar» 

biçiminde konuşarak, sataşma konusunu aşan beyan
da bulundunuz, lütfen ona açıklık getiriniz. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın Başkan 
«Başka ne başkanlar gördük» sözümü geri almamı 
istiyorlar. Ben, okuduğumuz tutanaklarda, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde ve Türk parlamento tarihinde 
ne başkanlar gördük demek istedim. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Tamam efendim, şahsa bağlı olma
dığı anlaşılmıştır. (ANAP sıralarından «Sayın Baş
kan, nasıl şahsa bağlı değilmiş?» sesleri, gürültüler) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, bir noktayı tavzih edeceğim. i(Gürültüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, Sa
yın Ege tavzih ederse, (ben de ederim. 

BAŞKAN — Sayın CanVer, bir dakika, lütfen 
yerinize oturun. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Ege otu
rursa, !ben de otururum efendüm. 

BAŞKAIN — Sayın Ege, lütfen, hangi konuyu tav
zih edeceğinizi açıklayın. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
ben «a'slanım» diye bir kelime kullandığımı hatırla-
ımıyöruım. (SHP sıralarından gürültüler, «kullandın» 
sesleri.) Eğer 'kuMandimisa, bunu Wir sürçü lisan ola
rak kabul öderim ve geri alırım. Müsaadenizle, hiç-
'bir milletvekili arkadaşımı 'küçülk düşürücü hitapta 
bulunmam, küçük gömmem. Bir arkadaşımız daha ye
rinden laf ataıştı; demek ki, o da haklıydı. Ben (bu 
sözü ağzımdan kaçırmışsam -ki arkadaşlarım da «söy
ledin» diyorlar- özür dilerim, (SHP sıralarından al-
'kışlar.) 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, teşekkür öderim. 
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VL — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER (Devam) 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçwğluynun 22.4.1983 
Tarih 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; 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının 
Yabancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy 
Kullanmalarını Sağlamak İçin 26.4,1961 Günlü, 298 
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tüklerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Ya
sa Önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan 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 Ha
san Altay'ın 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
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 Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Adalet ve Ana
yasa komisyonları raporları (2/302, 2/308, 2/311, 
21312, 2 /313) (S. Sayısı: 413) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın 'milletvekilleri, madde üzerin
de verilmiş iki önerge vardır; okutuyorum. 

•ANAYASA KlÖMİf SYONU 'BAŞKANI KİÂMÎL T. 
OÖŞRUNOÖLU '((Ankara) — Sayın Başkan, madde 
üzerinde (konuşmam lazım. {SHP sıralarından gürül
tüler, «Madde üzerinde konuşmalar bitti» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, madde üzerinde 
görüşmeler 'bitti. Ufc söz hakkı komisyonundur, her 
zaman söz alabilirsiniz; ancak şu anda, madde üze
rindeki görüşmeleri bitirdik, önergeler üzerinde ko* 
nuşa'büirsinliz efendim. 

önergeleri okutuyorum: 
TBMM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı kanun teklifi
nin, 28 inci maddeslinin teklif metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 18.3,1986 

Isa Vardal 
Zonguldak 

Cevdet Ransu 
Giresun 

Sururi Baykal 
Ankara 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

M. Hayri Osmanlıoğlu Dbrahim Taşdemir 
Gaziantep Ağrı 

TBMM Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa önerisinin 28 inci mad

desinin önseçimlerin ve seçimlerin demokratik olma
sı ilkesine aykırı olması nedeniyle metinden çıkarıl
masını öneririz. 27.3.1986 

Reşit Ülker 
(istanbul 

Sabit Batumlu 
tstanlbul 

Hayrullalh Olca 
İzmir 

Cemal özdemir 
Tokat 

Onııral Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Nuri Üzet 
Eskişehir 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Türkân T. Arıkan 
(Bdîrne 

BAŞKAN — Sayın mıilletiveMlleri, her iki önerge 
de, maddenin metinden çıkarılmasıyla ilgili; aynı ma
hiyette oklukları için birlikte işleme koyuyorum. 

Komisyon önergeye katılıyor mu?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KJÂMtL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz, 
'BAŞKAN — Hükümet?... 
ADALET BAKANI M. NECAT ELİDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Önerge hakkında 'konuşmak üzere, 
buyurun Sayın Arı'kan. 

TÜRKÂN TURGUT ARKCAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 'bu maddeyi Sa
yın Ülker çok açık bir şekilde izah ettiler, onun için 
fazıla zamanınızı almak istemiyorum. (ANAP sırala
rından gürültüler.) Ama, lütfen dinleyin. 

Bu mad'de ile, önseçimde alternatifler azaltılıyor; 
bu madde ile, beli bir hizibin, belli bir grubun ba
şarı sağlaması mümkün olaibilecektir; bu madde ile, 
hizipleşmeler artacaktır; bu madde ile, kırgınlıklar 
keskinleşeeektir. Oysa sizin söylediğiniz bîr şey var : 
«Birlik ve beraberliği sağlayalım.» Bu madde işte onu 
ortadan kaldıracaktır. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (îçel) — Eskiden 
öiz dte söylüyordunuz., 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müda
hale etmeyelim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Geliniz, vatandaşlarımıza, aday olma zevkini çok 
görmeyelim; daha çok kişi yarışsın, onların içinden 
bir seçim yapılsın. 

İzin verirseniz, konuşmamı Nasrettin Hoca'nm bîr 
fıkrası ile 'bitirmek istiyorum. Nasrettin Hoca kedi

sini yıkıyormuş, yoldan geçen birisi, «Hocam, kedi 
yıkanır mı?» demiş, Hoca da «yıkanır» demiş. Yolcu 
dönüp geldiğinde bakmış 'ki, kedi ölmüş. Adam Ho
caya hitaben, «*Ben sana demediim mi kedi yıkanmaz» 
diye demiş. Hoca da cevaben «Yıkarken ölmedi, sı
karken öldü» demiş. 

Geliniz, burada birtakım düzeltmeler yapalım. 
demokrasiyi sıkarak öldürmeyelim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Birlikte işleme koyduğum önergeleri oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
(AINAP sıralarından «Daha neyi sayıyorsun?» sesle
ri.) önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, oyları sayıyorum, nasıl veril
di diye; İçtüzük gereğidir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, görüştüğümüz kanun teklifi
ne kaldığımız yerden devam ötmek için, saat 20.50'de 
toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.50 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 20.50 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 
KÂTİP ÜYELER : Mebmet Zeki Uzıun (Tokat), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye 'Büyük Millet Meclıisinin 85 inci Birleşiminin İkinci Oıfcurumunu açıyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

7. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.1983 
Tarih ve 2820 Saydı Siyasî Partiler Kanunu, 26.4.1961 
Tarih ve 298 Saydı 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; 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının 
Yabancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy 
Kullanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tüklerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Ya
sa önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gür
han 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 Ha
san Altay'ın 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
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 Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Adalet ve Ana
yasa komisyonları raporları (2/302, 2/308, 2/311, 
2/312, 2/313) (S. Sayısı: 413) (Devam) 

BAŞKAN —Seçim ve Siyasî Partiler (Kanunların-
ıda değişiklik yapılması ile ilgili teklif üzerindeki gö
rüşmelerimize, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
29 uncu maddeyi okutuyorum*: 
MADDE 29. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Mil

letvekili Seçimi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 in
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Herhangi bir sebeple iller toplamının en az ya
rısında milletvekili sayısı kadar aday göstermemiş olan 

veya bu illerin seçim çevrelerinin herhangi birinde se
çilecek milletvekili sayısından eksik aday göstermiş 
bulunan Siyasî Partilerin Genel Merkezlerindeki yet
kili organlarına, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, 
eksiklerin derhal tamamlanması lüzumu bildirilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde iki önerge vardır; geliş sırasına 

göre okutup, aykırılık derecesine göre işleme koyuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı kanun teklifi

nin 29 uncu maddesinin teklif metninden çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

İsa Vardal Sururi Baykal 
Zonguldak Ankara 

Cevdet Karslı Mustafa Çelebi 
Giresun Hatay 

İbrahim Taşdemir M. Hayri Osmanlıoğlu 
Ağrı Gaziantep 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
TBMM Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı yasa teklifi ile 
değiştirilen, 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletveki
li Seçimi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fık
rasının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

MADDE 29. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 in
ci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Herhangi bir nedenle iller toplamının en az yarı
sında milletvekili sayısı kadar aday göstermemiş bu
lunan siyasî partiler seçimlere katılamazlar. 

Gerekçe: Değişik haliyle önerilen madde, gerek
çesinde yazılı olduğu gibi, diğer maddelerle çelişki 
göstermektedir. Geniş kontenjan olanakları içinde, 
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bir partide, gene de iller toplamının en az yarısında 
milletvekili kadar aday gösteremiyorsa, tüm bu iller
de, hem yoklama yapılamıyor, hem de başvuran olmu
yor demektir. Bu da, yaşama geçmeyen bir siyasî par
tinin, evrak partisi olarak kaldığını gösterir. 

Günseli Özkaya Cemal özdemir 
İstanbul Tokat 

Sabit Batumlu Feridun Ş. öğünç 
İstanbul tstanbul 

Bilâl, Şişman 
İstanbul 

BAŞKAN -- önergeleri aykırılık derecesine göre 
tekrar okutup işleme •koyacağım: 

Zonguldak Milletvekili tsa Vardal ve arkadaşla
rının önergesi: 

Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı kanun teklifinin 
29 uncu maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz, 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

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

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz isteyen?.. 

Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya ve arkadaşla
rının önergesi: 

Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı yasa teklifi ile 
değiştirilen, 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletveki
li Seçimi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fık
rasının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

MADDE 29. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 in
ci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Herhangi bir nedenle iller toplamının en az yarı
sında milletvekili sayısı kadar aday göstermemiş bulu
nan siyasî partiler seçimlere katılamazlar. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

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

din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz almak iste
yen var mı? Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 30. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Mil

letvekili Seçimi Kanununun 14 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Siyasî Partiler tarafından iller toplamının yarı
sından fazlasında milletvekili sayısı kadar aday gös
terilmiş olmakla beraber, yarıyı geçen seçim çevrele
rinin bir veya birkaçında eksik aday gösterilmesi ha
linde, Yüksek Seçim Kurulunca o partinin Genel Mer
kezindeki yetkilli organlarına aday listelerinin tamam
lanması lüzumu bildirilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır, geliş 
sırasına göre okutup, aykırılık derecesine göre işleme 
koyacağım : 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı kanun teklifi

nin 30 uncu maddesinün teklif metninden çıkartılma
sını arz ve teklif ederiz. 18.3.1986 

tsa Vardal Sururi Baykal 
Zonguldak Ankara 

Cevdet Karslı Mustafa Çelebi 
Giresun Hatay 

İbrahim Taşdemir M. Hayri Osmanlıoğlu 
Ağrı Gaziantep 

T.B.M.M. Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı Yasa Teklifi ile 

değiştirilen 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletve
kili Seçimi Kanununun 14 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

MADDE 30. —10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun 14 üncü maddesinin 
birlinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

En çok 5 il ve 3 seçim çevresi olmak üzere eksik 
olan milletvekili adayları, Yüksek Seçim Kurulunca, 
ilgili partinin Merkez Karar ve Yönetim kurulları ile 
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eksik aday olan il ya da seçim çevresi parti örgütü
nün seçlimle gelmiş yönetim kurullarınca ortak top
lantıda yapılacak seçimle tamamlatmak üzere süre 
tanınır. ** 

Bu seçimlerde, seçici kurul üyelerinin 5 inci de
receye kadar kan ve sihrî hısımlarının adaylıkları 
teklif edilemez. 

Günseli özkaya Sabit Batumlu 
İstanbul İstanbul 

Bilâl Şişman Feridun Ş. öğünç 
İstanbul İstanbul 

Cemal özdemir 
Tokat 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine gö
re yeniden okutup, işleme koyacağım. 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal ve arkadaşla
rının önergesi: 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı kanun teklifi

nin 30 uncu maddesinin teklif metninden çıkartılma
sını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) -— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi İsa Vardal?.. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 28 

İkici maddede kabul edilen şekliyle önerge açığa çık
mıştır; ayrıca açıklama yapmayacağım. 

BAŞKAN — Açıklama yapmıyorsunuz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
İstanbul Milletvekili Günseli özkaya ve arkadaş

larının önergesi: 

T.B.M.M. Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı yasa teklifi ile 

değiştirilen 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 14 üncü maddesinin 1 inci fıkra
sının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

MADDE 30. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun 14 üncü maddesinin 
birindi fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

En çok 5 il ve 3 seçim çevresi olmak üzere eksik 
olan milletvekili adayları, Yüksek Seçim Kurulunca, 
ilgili partinin Merkez Karar ve Yönetim kurulları ile l 

— 65 

27 . 3 . 1986 O : 2 

eksik aday olan il ya da seçim çevresi parti örgütü
nün seçimle gelmiş yönetim kurullarınca ortak top
lantıda yapılacak seçimle tamamlatmak üzere süre 
tanınır. 

Bu seçimlerde, seçici kurul üyelerinin 5 inci dere
ceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının adaylıkları tek
lif edilemez. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak iste

yen var mı?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 31. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı 

Milletvekili Seçimi Kanununun 26 ncı maddesinin (b) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Birleşik oy pusulasının en üstüne «Siyasî 
Partiler» ve bağımsız aday varsa «Siyasî Partiler ve 
Bağımsız Adaylar» ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına, 
seçime katılan siyasî parti temsilcileri huzurunda Yük
sek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sırasına 
göre, en başta ve ortada partinin özel işaretli, özel 
işaretinin altında kısaltılmış adı, onun altında da tam 
yazı halinde, adı, belirli bir aralık veya çizgiden son
ra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır ve 
bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına o parti
nin kesinleşen aday listesinde yer alan adaylarının ad 
ve soyadları, aldıkları sıra numarasına göre yazılır ve 
her adayın ismi hizasına birer boş kare konulur. Kon
tenjan adayı bulunan seçim çevrelerinde listenin altı 
çizildikten sonra «Kontenjan Adayı» ibaresi, bunun 
da altına o partinin kontenjan adayının isim ve soya
dı yazılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Baş
kan, şahsım adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

Şahsınız adına buyurun Sayın Bahadır. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; maddeyi tetkik ettiği-
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mizde, görüyoruz ki, «merkez adayı»nın ismi «kon
tenjan adayı» olarak değiştirildi ve parti listesinin alt 
kısmına yazılacak. Diğer maddelerle birlikte mukayese 
ettiğimiz takdirde, ekseriyetin geçerli oyunu kazanan 
parti, kontenjan adayını da kazanmış oluyor. 

Eski hükümde, biliyorsunuz, denemede yüzde 75 
oy alan bir milletvekili adayının üst kısmına merkez 
adayı koyma imkânı yoktu. Şimdi burada bu hüküm 
değiştiriliyor, diğer hükümlerle bağlantılı olarak, bir 
kontenjan adayı getiriliyor; ama şimdi burada, yalnız 
geçerli oyların ekseriyetini alan bir siyasî partinin 
kontenjan adayı seçilmiş olacaktır, yani diğer partile
rin gösterdikleri kontenjan adayları seçilmemiş ola
cak. 

Burada şöyle bir sonuç ortaya geliyor: Zımnen, 
ekseriyeti alamayan diğer partilerin kontenjan ada
yı gösterme imkânı ortadan kaldırılmış oluyor. Na
sıl kaldırılmış oluyor? Bundan önce, kontenjan adayı 
1 inci sıraya, 2 nci sıraya konulur; ancak, o parti 
ekseriyeti almasa bile, 1 inci veya 2 nci sıradaki kon
tenjan adayının kazanma imkânı bulunuyordu. Şimdi 
bu hükümle, ekseriyeti alamayan bir partiye konten
jan koyma imkânı tamamen kaldırılıyor. Bundan şu 
sonuç çıkıyor; ekseriyeti alan parti ile diğer partiler 
arasında,-kontenjan koyma bakımından eşitlik orta
dan kaldırılmış oluyor. Bu hükmü bu bakımdan ye
rinde bulmamaktayız. Kontenjan adayını yine liste
nin belli sıralarına koymak suretiyle seçime gidilme
sini ve diğer partilerce konulan kontenjan adaylarına 
da seçilme imkânının tanınmasını uygun görüyoruz. 

Bu hükümde mahzurlu gördüğümüz bir husus 
daha vardır. Onu da, bundan sonraki maddelerde 
yeri geldiğinde ifade edeceğiz. Bu şekilde Seçim Kanu
nunun 2 nci maddesindeki ilke bozulmuş oluyor. Mil
letvekilleri Kanununun 2 nci maddesindeki hüküm ha
len değiştirilmemiştir. Bu hüküm muhafaza edildiği 
takdirde, hem nispî temsili kabul edeceksiniz, - esas 
madde duruyor, ona bir değişiklik getirilmiyor- hem 
de ekseriyet sistemini getirmiş olacaksınız. Böylece 
kanunda bir tutarsızlık olacaktır. 

Biz, baştan beri istikrar taraftarıyız. Seçim Ka
nununda değişiklik yapılmasını bir ölçüde düşünebi
liriz. Yalnız Seçim Kanununda değişiklik yapılırken, 
bu gibi tutarsızlıklara, bu gibi uyumsuzluklara karşı 
olduğumuzu ifade etmiştik. Burada, Milliyetçi De
mokrasi Partisinin işaret ettiği uyumsuzluğun bir ör
neği daha verilmektedir. 

Bunu ifade etmek için söz almış bulunuyorum. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş olan bir önerge vardır, 

okutuyorum: 
T.B.M.M. Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı kanun teklifinin 
31 inci maddesinin teklif metninden çıkartılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Isa Vardal Sururi Baykal 
Zonguldak Ankara 

Mustafa Çelebi îbrahim Taşdemir 
Hatay Ağrı 

Cevdet Karslı M. Hayri Osmanlıoğlu 
Giresun Gaziantep 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet okunan bu 
önergeye katılıyor mu? 

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

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

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılmıyor. 
önerge sahiplerinden konuşmak isteyen?.. Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 31 inci 
maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 31 inci 
madde kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 32. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı 

Milletvekili Seçimi Kanununun 28 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Oyların kullanma şekli 
Madde 28. — Seçmen, Yüksek Seçim Kurulu ta

rafından yaptırılıp Sandık Kurullarına kadar ulaştı
rılmış bulunan ve Sandık Kurulu Başkanında oy ver
me süresince bulundurulması mecburî olan ve birleşik 
oy pusulası ile birlikte kendisine verilen «Evet» yazılı 
mühürü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy ver
me yerine girer. 

Seçmen: 
a) «Evet» mühürünü sadece tercih ettiği siyasî 

partiye veya varsa yalnızca bağımsız adaya ait özel 
daire içine basmak veya, 

b) «Evet» mühürünü tercih ettiği bir siyasî par
tiye ait özel daire içine basmakla birlikte, bu partiye 
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ait aday listesinden o seçim çevresinden çıkacak mil
letvekili sayısının yarısından az olmamak kaydıyla 
seçilmesini istediklerinin adları hizasındaki boş kare
lere (X) çarpı işareti koymak, 

Suretiyle oyunu kullanabilir. 

Oyunu kullanan seçmen, birleşik oy pusulasını kat
layarak zarfa koyar ve zarfı yapıştırır. «Evet» yazılı 
mühürü, Sandık Kurulu Başkanına geri verir ve oyu
nu sandığa atar. 

Seçmen, oyunu doğrudan doğruya veya tercihli 
olarak kullanmış ise «Evet» mühürünü bastığı partiye 
bir oy vermiş sayılır. Seçmen «Evet» mühürünü ba
ğımsız adaya ait daireye basmış ise o bağımsız adaya 
bir oy vermiş sayılır. 

Seçmen, oyunu yukarıdaki (b) bendinde belirtilen 
şekilde kullanmış ise, «Evet» mühürünü bastığı siyasî 
parti adaylarından adları hizasında bulunan boş ka
reler içine (X) çarpı işareti koyduğu adaylara terci
hini kullanmış sayılır. Ancak, seçmen bu tercih hak
kını kullanmak isterse oy pusulası üzerinde adları 
yazılı adayların en az yansı için kullanmak zorunda
dır. Kesirler tama iblağ edilir. 

Tercih işaretlerinin kareler dışına veya yukarıda
ki fıkrada belirtilen sayıya uyulmadan konulması ha
linde, tercih işaretleri, o oy pusulasını geçersiz kıl
maz. Ancak, oy pusulası yapılmış olan tercihler dik
kate alınmaksızın ilgili parti lehine verilmiş bir oy 
Bayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Soru sormak isti

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Vardal, soru sormak istiyor

sunuz. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Vardal. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, bu maddede seçmenin tercih oyu
nu kullanma şekli düzenlenmiş. Seçmen eğer tercih 
oyu kullanmak istiyorsa, evet mühürünü bastığı par
tinin adaylarından hangisine tercih yapacaksa onun 
karşısındaki boşluğa (X) işaretini koyacak. 

Oyların hangi hallerde geçersiz olduğu şeklindeki 
son fıkrayı aynen okuyorum: «Tercih işaretlerinin 
kareler dışına veya yukarıdaki fıkrada belirtilen sa
yıya uyulmadan konulması halinde, tercih işaretleri» 
geçersiz sayılıyor; ancak partiye bir oy verilmiş sayı
lıyor. 

Bir seçmen, bir partiye evet mühürünü bastıktan 
sonra, evet mühürünü bastığı listedeki milletvekili 
adaylarının yarıdan bir fazlasının karşısına tercih işa
retini koyarsa ve ayrıca evet mühürünü basmadığı baş
ka bir partinin aday listesinden bir tanesine de ter
cih işareti verirse, bu tercih geçerli mi olacak geçer
siz mi olacak? Bu maddede, bu konuda açık bir hü
küm yoktur. Bunu nasıl izah ederler Sayın Komisyon 
Başkanı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, tercih işa
retinin, mutlaka aday sayısının yarısı kadar olması 
şartı var. Oyu kullanan zat, işareti fazla koymuşsa 
sayılmıyor, yalnız partiye oy vermiş olarak kabul edi
liyor. 

Verilen misaldeki gibi başka bir partiye bir tek 
işaret koymuşsa, o da sayılmayacak; ama o partiye 
ait bir oy olmadığı için, o partiye de verilmiş bir oy 
olması bahis konusu değil. Partinin alacağı oy, par
tiye ait sütunun başındaki açık kısma mühürün «Evet» 
diye basılmış olması ile tamamlanıyor. 

ÎSA VARDAL (Zonguldak) — Son fıkrayı o şe
kilde düzenleseler olmaz mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Son fıkra budur, 
manası da budur efendim. Bu şekildeki düzenleme, 
bu manayı anlatıyor. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır. 
Bir önerge var, okutuyorum: 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı kanun teklifi

nin 32 nci maddesinin teklif metninden çıkartılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

İsa Vardal Sururi Baykal 
Zonguldak Ankara 

Mustafa Çelebi İbrahim Taşdemir 
Hatay Ağrı 

Cevdet Karsh Hayri Osmanlıoğlu 
Giresun Gaziantep 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu? 

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

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka^ 
tılmıyor. 

önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... 
tSA VARDAL (Zonguldak) — 101 oy var mı 

Sayın Başkan? 
'BAŞKAN — Dikkat ediliyor Sayın Vardal. 
Kabul etmeyenler... 32 nci madde kaıbul edilmiş

tir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 33. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Mil

letvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesinin 2 nci 
ve 3 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
bu maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

«Bir steçim çevresinde, kullanılan geçerli oyların 
toplamının, o çevreden çıkacak milletvekili sayısına 
bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy alan siyasî 
partilere ve bağımsız adaylara milletvekili tahsis edil
mez. Kontenjan adayı gösterilen seçim çevrelerinde 
bölme işlemi, bir eksiği ile yapılır.» 

«Seçime katılmış ve yukarıdaki fıkrada belirtilen 
seçim çevresi barajını aşmış olan siyasî partilerin ve 
bağımsız adayların adlan alt alta ve aldıkları geçerli 
oy sayıları da hizalarına yazılır. Siyasî partilerin oy 
sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... ila, o 
çevrenin çıkartacağı milletvekili sayısına ulaşıncaya ka
dar bölünür. Kontenjan adayı gösterilen seçtim çevre
lerinde bölme işlemi, bir eksiğiyle yapılır. Elde edilen 
paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar ayırım 
yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sırala
nır. Seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı ka
dar bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız aday
lara rakamların büyüklük sırasına göre milletvekil
likleri tahsis olunur.» 

Kontenjan adayı gösterilen seçim çevrelerinde, ge
çerli oyların en çoğunu almış olan siyasî partinin mer
kez adayı, milletvekilliğini kazanmış olur.» 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen
leri kaydediyorum. 

Söz almak isteyenler : MDP Grubu adına Sayın 
Doğan Kasaroğhı, SHP Gruıbu adına Turan Bayezit, 
şahısları adına Sayın Osman Bahadır ve Sayın Ayhan 
Fırat. 

Başka söz almak isteyen?.. Yok. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adıma Sa

yın Doğan Kasanoğlu; buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA DOĞAN KASAROĞLU 
'(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu 
madde üzerindeki tartışmaların büyük bir bölümünü, 
27 nci madde görüşmeleri sırasında yüce heyetimiz 
yapmış bulundu. Bu maddenin getirdiği en büyük özel
liklerden bir tanesi, iller barajının yükseltilmiş olması
dır. 

Kabul ettiğimiz yeni tasarıya göre, 5, 6 ve 7 mil
letvekili çıkaran seçiim çevrelerinde bir tane kontenjan 
adayı geliyor ve milletvekili hesabı yapılırken de, bu „ 
kontenjan adayı düşüldükten sonra, o geri kalan raka
ma oylar bölünmek suretiyle neticeye ulaşılıyor. 

Bu suretle ortaya çıkan tablo, iller barajını fevka
lade yükseltiyor. Hemen bir örnek vereyim; mesela 
6 milletvekili çıkaracak Kars ilinde, yüzde 16,66 olan 
mahallî baraj yüzde 20'ye çıkıyor; keza aynı şekilde, 
tzmir'in 6 milletvekili çıkaran ikinci bölgesinde de 
aynı rakam yüzde 4 artıyor. Bu, 6 milletvekili çıka
ran bütün illere sâri bir gelişme oluyor. 

Değerli arkadaşlarımız, biz bu teklifin başından 
beri ısrarla bir şeyi vurgulamaya gayret ettik. Evet, 
istikrara hepilmiiz' evet diyoruz, hükümet istikrarları 
olsun; ama hükümet istikrarları yapacağım derken, 
rejim istikrarsızlığına yol açacak kapılar getirmeye
lim. Şu anda uygulamakta olduğumuz Seçim Kanu
nu, yani bizleri buraya getiren kanun, gene aynı şe
kilde hükümet istikrarlını sağlayan sonuç verdi. Bu ka
nunun, bu uygulamasında ne şikâyetiniz oldu ki şim-
dî  bu rakamları artırmaya kalkıyoruz? Sayın Başba
kanımızı dinlerken bu şikâyetleri bulmaya çalıştık. Sa
yın Başbakanımız bir noktada üzüntülerini belirttiler 
ve «25 Mart 1984 mahallî seçimlerinin sonuçları, şa
yet milletvekilleri seçimine yansısaydı, Halkçı Parti ve 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Mecliste temsil edilme
yecekti» dediler. Sayın Başbakanın demokrasiye sahip 
çıkan bu üzüntüsüne katılmamak mümkün değil; ama 
çok temenni ederdik ki, Sayın Başbakanımızın bu 
üzüntüsü genelde teklifin tümüne yansısın. Bununla 
ne yansıyor? Gene Sayın Başbakanın, 25 Mart 1984 
seçımilerinde parlamentoya gireceğini bildirdiği, yüzde 
13 küsur oy alan Doğru Yol Partisinin barajını biraz 
daha yükseltiıyöruz. Mesele, Doğru Yol Partisini de 
parlamentoya sokmayacak bir nizamı getirmek ise... 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DtNÇERLER 
(İstanbul) — Bepsi yükseliyor. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — ... 25 Mart 
1984 seçimlerinin getirdiği bu tablodan, Doğru Yol 
Partisinden çekinerek bu sistemi getiriyorsak, fevkala
de yanlış yapıyoruz. 
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İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — öyle bir şey yok. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, bir ülkede, hele hele bizim gjibi seçim 
sistemlerinin hepsini denemiş bir ülkede, iki partili bir 
döneme yol açacaktır ve hatta çok küçük azınlık oy
larının iktidarına yol. açacak bir sistemi getirmenin ne 
faydası olacağını bilmiyoruz. Bugünkü sistem de, ille 
çoğunluk oylarının iktidar olmasını gerektirmiyor. 
Şu anda Adalet Partisini yüzde 45,1 oyla parlamento 
içinde iktidar ediyor; ama yarınki parlamentoyu yüzde 
37 veya yüzde 36 oyla...( ANAP sıralarından «Adalet 
Partisi değil, ANAP» sesleri) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — «Adalet Par
tisi» diyorsunuz Sayın Kasaroğlu. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Efendim, 
bizim dilimiz alışmış, sizi de başka türlü görmüyoruz, 
onun için. 

iBAŞKAN — Devam edin Sayın Kasaroğlu. 
iDOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — ... yarın

ki parlamentoların yüzde 35 veya yüzde 36 oyla ku
rulduğunu kalbul edersek değerli arkadaşlarım, bunun 
hangi geniş vatandaş kitlelerinin siyasî istikrarını sağ
ladığını'iddia edebileceğiz? Elinizi vicdanınıza koyun, 
mevcut kanunun bu uygulamasının hiçbir mahzuru 
yok idi. Bir dönem uyguiayabild'ik; öyle maddele
rini değiştirdik ki, daha hiç uygulanmamış idi. Neye 
göre? Olsa olsa kaygısına göre değiştirdik. Uygula
masını görüp hatalı olduğunu tespit etse idik «Hay 
hay, beralberce değiştirelim» derdik. Şimdi bu mad-
dedekıi mahallî barajların, düşük olmasının bir sı
kıntısını görmedik ki değerli arkadaşlarım; sizin bura
ya gelmenizi engellemedi ki. Bilakis sizi, demin de 
arz ettiğim gibi, yüzde 45 oyla iktidar yaptı bu ka
nun. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (İs
tanbul) — 40 tane de bağımsız var. 

DOĞAN^ KASAROĞLU (Devamla) — O oradan 
gelmedi Sayın Bakanım. Türk siyasî yapısında ilk de
fa yüzde 11'lik bir bağımsız çıkışının nedenlerini, is
terseniz başka bir zaman arayalım; ama sebebini bu 
kanunda aramayalım. 

Değerli arkadaşlarım, bu mahallî barajdaki yeni 
hesaplama tarzı gelir ise, genel barajdaki yüzde 10'u 
nazarî bırakacak, fiiliyatta daha yukarılara çıkan bir 
baraj durumuna gelecektir. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Barajdan niye kor
kuyorsunuz? 
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DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Tabiî kor
kuyoruz, korkmuyoruz diye bir şey yok; inşallah ya
rın siz de korkmazsınız! 

IDünyanın hiçbir yerinde yüzde 10'luk baraj yok
tur. Göreceksiniz, bizden sonra gelecek olan parla
mentolar, bu barajı mutlaka düşürecektir. 

Bu barajla demokrasiyi Türkiye'de tam olarak 
uygulayamazsınız. Demokraside aslolan, bütün gö
rüşlerin parlamento içine girebilmesi, legal olarak ken
dilerini savunabilmeleridir. Görüşleri illegal hale ge
tirdiğimiz zaman Türkiye'nin neler çektiğini gördük 
arkadaşlarım. Niye bunları daha yülkıselte yükselte 
kendimizi ve ülkeyi sıkıntıya sokuyoruz? 

Şimdi biz diyoruz ki, gelin elbirliği yapalım, hiç 
değilse, bu Jeanun teklifinde bu kadar oyun ziyan ol
masını önleyecek bir tedbir alalım. 

Bir önerge verdik; Türkiye çapındaki baraja gir
mese daıhi, mahallindeki barajı aşan partilere de bir 
imkân verelim dedik. 

Sayın Ferit Melen, 27 nci madde üzerindeki ko
nuşmasında izah etti. Gene ben aynı örneği vereyim, 
mesela Bingöl İlimizde 65 670 seçmen var, 55 729 
geçerli oy kullanılmış. Şimdi bir an düşünün ki, önü
müzdeki seçimde, partilerden bir tanesi bu ilimizde 
40 bin oy aldı, diğer oylar da öbür partilere 2 bin, 3 
bin şeklinde taksim oldu; 40 bin oy alan o partinin 
benel barajı aşamadı diye, 40 bin oyunu atacağız ve 
oradan 2 hin oy almış partinin' 3 tane temsilcisini, Bin
göl Hini temsil ediyor diye buraya getireceğiz. 

İHSAN NURİ TÖPKAYA (Ordu) — Sayın Ka
saroğlu, eski yasa da öyle zaten. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bunu, hiçbir şekilde izah etmenin imkâ
nı yoktur; bunu, «millî bakiye» bile izah edemedi. 

Değerli arkadaşlarım, bu meselelere dikkatle eğil
mek, bu işin bir çaresini bulmak zorundayız. Daha 
evvel de söyledik; şayet çağunluk sistemine gitmek is
tiyorsanız, gelin, Türkiye'nin yapısına en uygun sis
tem olan «dar bölge» sistem'ini uygulayalım, hiçbir oy 
ziyan olmasın, vatandaşın tercihi daha kolay bir şe
kilde parlamentoya yansısın. Buna yanaşmıyorsunuz, 
nispî temsili de kalbul etmiyorsunuz. Bir yanda nispî 
temsil, bir yanda çoğunluk sistemi ile görülmemiş bir 
seçim sistem'ini ortaya çıkarıyorsunuz. Bunun altından 
nasıl çıkacağız, pek kestiremiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, beni affedin; ama size bir 
konuyu hatırlatmak durumundayım : Türk Milleti 
demokrasiye geçtiğinden beri, samimiyetle, daima en 
iyisini bulmuş, en iyi sonuca varmıştır; ama üzülerek 
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ifade edeyim ki, aziz milletimizin vardığı bu iyi so
nuç, daha sonra, başta parlamentoya gelen politikacı
lar ve onlarla birlikte dışarda bulunan aydınlar tara
fından iyi kullanılamadığı için, halikın bu her şeye ka
dir olan, sağduyusu sayesinde kurulan rejim, dejene
re olmuş, darboğazlara sürüklenmiştir. Sizleri bu ko
nuda tekrar uyarıyoruz. 

Sayın •'Başbakanımızı burada hepimiz sevinçle din
ledik. Türkiyede televizyon yayını başladığı zaman
dan beri -büyük bir samimiyetle söylemek gerekir-
ilki devlet ve hükümet adamı bu aleti en iyi kullanan 
insanlar oldular. Bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı Ke
nan Evren, bir tanesi Sayın Başbakanımız Turgut 
özal. Her ikisinin de fizikleri ve yapıları elektronik 
görüntüye fevkalade uygun, üslupları fevkalade yu
muşak insanlar. Sayın Başbakanımızı bu görüntü için
de dinlediğimiz zaman ikna olmamak mümkün değil; 
ama bir şartla, Sayın Başbakanın ne söylediklerine 
dikkat etmeyeceksiniz, satırlarının arasını okumaya
caksınız. Satırlarının arasını okumazsanız yüzde yüz 
ikna olursunuz; ama satırların arasını okuduğunuz 
zaman, özellikle bu meselede, Sayın Başbakanla bir
lik olma şansını bulamazsınız. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE AUPTEMOÇtN (Bursa) — Sayın ko
nuşmacı, işi şahsiyata dökmeseniz daha iyi olmaz mı? 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Sayın Ba
kanım, şahsiyata dökmüyorum, bilhassa meziyetlerin
den bahsediyorum. Bir insanın meziyetlerini dile getir
mek herhalde nakise değildir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Siz şahsi
yata dokunmayın. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Şahsiyatla 
hiç alakası yok; Sayın Başbakanın fikirlerini tartışı
yorum, Sayın Başbakanın fikirlerine katılmamızın 
mümkün olmadığını söylüyorum. Sayın Başbakanımız, 
iki partili bir sistemi savunuyorlar; biz bunun Türki
ye'ye zararı olduğunu savunuyoruz ve Türkiye'de bu
nun çok kötü örneklerinin görüldüğünü söylüyoruz. 
Getirilen teklifte, partilerde merkez hâkimiyetinin, li
der hâkimiyetinin Türkiye'nin yararına olmadığı inan
cındayız. Bu sistem kurulduğu zaman, siyasî partile
rin, artık fikirlerini rahatça serdeden milletvekillerin
den ibaret olan parti grupları olmaktan çıkacağından 
endişe ediyoruz. Onun için diyoruz ki, milletvekilleri
nin, görüşlerini rahatlıkla ve belirli bir parti disiplini 
içerisinde söyleyebildiği, onların kişiliklerine önem 
veren sistem içinde bu demokrasiyi götürelim diyoruz. 
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Bunun aksini hiç kimsenin söyleyeceğini de sanmıyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir noktayı daha söyleyeyim : 
Rejim için fevkalade önemli bir meseleyi görüşüyo
ruz. Bize göre, Seçim Kanunu üzerinde yapılacak olan 
değişiklikler, üzülerek ifade edeyim, Türkiye'de bir 
rejim tartışmasını açma ihtimali fevkalade yüksek olan 
değişikliklerdir. Bu fevkalade hassas olan kanun tek
lifinin, gönlümüz çok isterdi ki parlamentonun bu 
kadar az sayıdaki elemanı tarafından ele alınmasın. 
Özellikle, bizim gibi, buna karşı çıkan kimselerin da
ha yoğunluklu şekilde parlamentoda bulunmaları he
pimizi sevindirecektir. 

Sizlerden son defa rica ediyoruz : Türkiye'de de
mokrasiyi yeniden rejim tartışmaları içine sokmaya
lım. Gelin hep beraber, bu rejimin sağlıklı ve bütün 
müesseseleriyle beraber ilelebet ayakta durmasını sağ
layacak tedbirleri alalım. 

Teşekkür ederim. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğiu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Ayhan Fırat, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malat
ya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; biraz 
önce geçen bir madde ile, malumunuz olduğu üzere, 
barajı yükseltmiş olduk ve çok partili rejimden iki 
partili rejime geçişte büyük bir aşama kaydettik ve 
oylarımızla da bunu gerçekleştirme yolunda büyük bir 
engeli aşmış olduk! 

Şimdi, bakın arkadaşlarım, önce Türkiye'de mev
cut seçim bölgesi 83'dür. Bunun 35 tanesi çok seçim 
bölgesi olan vilayetlerin içinde bulunan seçim bölge
leridir, yani 83 seçim bölgesinin yüzde 40'ı, çok seçim 
bölgesi olan vilayetlerin içindedir. Ne yapıyorsunuz? 
83 seçim bölgesinin yüzde 40'ında birer kontenjan 
koyuyorsunuz ve o yüzde 40'ta öyle bir haksızlık yapı
lıyor ki, Anayasanın eşitlik ilkesi tümüyle gözardı edi
liyor. Mesela Malatya İlinin 300 bin oyluk bir potan
siyeli olduğunu düşünün; burada 5 milletvekili çıka
cak baraj da 60 bin olacaktır. Burayı eğer çok se
çim bölgeli bir yere taşırsanız, bu takdirde barajı ken
diliğinizden 75 bine yükseltmiş oluyorsunuz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir de 7 milletveki
li çıkaran bir bölgeyi 420 bin oyu ele alın; mesela 420 
hin oyluk Erzurum vilayetinde baraj 60 bin iken, bunu 
İstanbul, Ankara veya İzmir gibi büyük vilayetlerde, 
7 milletvekili çıkaran bir bölgede barajı otomatifcman 
70 bine çıkarıyorsunuz. Soruyorum, bu, Anayasanın 
eşitlik ilkesine uygun mudur? Muhterem arkadaşla-
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rım, bu hak ve adalete uygun mudur? Neden orada
ki milletvekili 60 binlik barajı aşıp milletvekili olu
yor da, İstanbul, Ankara, izmir veya diğer çok se
çim bölgeli bir yerdeki aday 70 bin barajını aşmaya 
mecbur ediliyor, yani yüzde 15 daha fazla bir baraj 
konuyor? Küçük partileri dışlamak için bu kadar 
madde koyup getirdiniz; ama bu madde Anayasaya, 
eşitlik ilkesine aykırıdır; hiç değilse bu maddeyi çıka
rın lütfen. Kontenjan koyuyorsunuz, biz buna karşı 
değiliz; ancak en yüksek oy alan parti, kontenjen mil
letvekilliğini kazanmış olur; ama lütfen barajı değiş
tirmeyin, Türkiye'deki iki barajlı D'kont sistemine, 
üçüncü barajı da siz getirmeyin, çok rica ediyorum. 
Vilayetler arasında, seçim bölgeleri arasında, bu ay
rıcalığı yapmayın, doğru değildir, Anayasaya da aykı
rıdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Şahsı adına Sayın Osman Bahadır, buyurun. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, ben de söz istiyorum. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan. 
değerli milletvekilleri; Milletvekili Seçimi Kanununun 
2 nci maddesini okumama müsaade buyurun. 2 ne' 
madde -herhangi bir değişikliğe uğramamış- aynen 
şöyle : «Milletvekilli seçimi tek derecelidir. Seçim nis
pî temsil sistemine göre, genel, eşit ve gizli oyla, bü
tün yurtta aynı günde yargı yönetim ve denetimi al
tında yapılır.» 

Şimdi, bu maddeden hareket ederek değişikliklere 
temas edelim. 

Bir defa, görüşülmekte olan madde ile kontenjan 
adayları, ekseriyet reyiyle seçilmiş oluyor, bir eksiğiy
le baraj tesis edilmiş oluyor. Şimdi, aslında bu mad
de ile 34 üncü maddeyi birlikte mütalaa etmek lazım. 
Seçimlerdeki nispî temsil usulleri 34 üncü maddede 
tesis edilmiştir. Burada öiispî temsil esası kabul edil
diği halde, tamamen ekseriyet sistemi getirilmiş olu
yor. Nasıl getirilmiş oluyor? Bir taraftan kontenjan 
adayı ekseriyetle almış oluyor, bir; ikincisi, konten
jan adayı çıkartmak ve tekrar bölmeye başlanmak su
retiyle getirilmiş oluyor. Bu, tam anlamıyla bir ekse
riyet sisteminin bu kanun teklifine monte edilmiş şek
lidir. 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER (ts-
tanıbul) — En fazla alan getiriliyor, ekseriyeti alan de
ğil 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, lütfen efendim. 
Sayın Bahadır, devam edin efendim. 
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OSMAN BAHADİR (Devamla) — Efendim, mad
dede şöyle bir kısım var : «Kontenjan adayı gösteri
len seçim çevrelerinde bölme işlemi bir eksiğiyle ya
pılır.» Şimdi, bir eksiğiyle yapıldığı takdirde, konten
jan, nispî temsil esasına girmemiş oluyor, tfade ede
miyor muyum yoksa? 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Hesabın içinden çı
kılamıyor. 

- OSMAN BAHADIR (Devamla) — Bu hesap için
den çıkmış olması, 34 üncü maddenin de kapsamı dışı
na çıkmış oluyor ki, bu, hem maddenin yazılış şekli, 
hem de hesap ediliş şekliyle tam bir ekseriyet sistemi
dir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Nispî temsili bozmaz. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Bizim anlayı

şımız o beyefendi. 
ikinci husus, baraj konusuna Sayın Kasaroğlu da 

temas ettiler. Ben, bu teklif görüşülürken barajın 
yüzde 30 civarında olabileceğini hesap etmiştim; fa
kat Sayın Başbakanımız bunu burada «yüzde 15» diye 
ifade ettiler, yüzde 10 da genel bir baraj var; demek 
ki böylece, yüzde 25'lik bir baraj getirilmiş oluyor. 
Buna hiçbir siyasî partinin tahammül etmesi müm
kün değildir, inşallah seçimler yapılacak ve görecek
siniz ki, hiç ummadığınız çok değişik bir tablo kar
şınıza çıkacaktır. Bunu, birçok seçimlerde bulunmuş 
olmak itibariyle ifade etmek isterim. 

Efendim, burada bir istikrardan bahsediliyor. Mü
saade ederseniz, Sayın Başbakanımızın konuşmasından 
sonra, ben bu istikrar ifadesinden şunu anladım : 
Memlekette istikrarlı bir hükümetin kurulmasından 
îiyade, bir ANAP iktidarı kurma endişesinden kay
naklanıyor; fakat bu hesaplar 6 Kasım seçiminde alı
nan sonuçlara veya mahallî seçimlerde alınan sonuç
lara göre yapılmaktadır ve asıl yanılma da bundan 
kaynaklanmakatdır. Bence, bu hesabı biraz daha ge
ciktirirseniz ve bunu önümüzdeki genel seçimler ya
pıldıktan sonra uygulasanız daha iyi olur. Çünkü siz, 
eski kanunla iktidar oldunuz ve bunun size hiçbir za
rarı da yoktu; fakat sonradan bunu değiştirmeye kalk
tınız. 

Endişelerinizi anlıyoruz; ama bu hesapları önü
müzdeki seçimler yapıldıktan sonra yapmış olsaydı
nız, daha isabetli bir sonuca gideceğinizi düşünürdüm. 
Şimdi çok erken yola girmiş oluyorsunuz ki, çok ha
talı bir sonuca varacağınızı ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bahadır, toparlayın efendim. 
OSMAN BAHADIR (Devamla) — Toparlıyorum 

Sayın Başkan. 
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Daha evvel, bir noksanı ile hesap edilmesinin mah
zurlarını izah etmiştim; Sayın Kasaroğlu da temas 
ettiler; bence asıl sistemi, nispî temsili muhafaza et
mek, istiyorsanız, 6 milletvekili çıkarılan yerde geçerli 
oyları 6'ya böldüğünüz takdirde, nispî temsil usulü
nü de zedelememiş olursunuz. Eğer, bundan vazgeçi
lip oyların hesabı bu şekilde yapıldığı takdirde, nispî 
temsil esası zedelenmiş oluyor. 

Bu düşünce ile bir de önerge vermiş bulunuyo
ruz; gerekçesini de izah ettik. Bu bölme işleminin, 
merkez adayı da dahil olmak suretiyle yapılmasını 
istiyoruz. Barajın bu şekilde fazla yükselmemesi ve 
tahammül edilemeyecek bir seviyeye çıkarılmamasını 
öneriyoruz. Bu önerimiz, ülkemizdeki seçim atmos
ferine daha uygun olur ve az evvel arz ettiğim «Se
çim sistemi ve usulü» başlığını taşıyan Milletvekili 
Seçimi Kanununun 2 nci maddesiyle de ahenkli bir 
hale getirilmiş olur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (MDP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 

Şahsı adına Sayın Hilmi Nalbantoğlu, buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

HtLMI NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Bu madde dolayısıyla iyi bir hazırlık yapıp konuş
mak isterdim. Demin Sayın Fırat bir şeyler izah et
tiler, bu arada Erzurum'dan da bahsederek benim 
kafamı karıştırdılar. (ANAP, SHP sıralarından gü
lüşmeler) Sayın Bahadır da 7 - 8 rakamı üzerinde bir 
şeyler söylediler. Bu konuşmalardan şunu anladım 
ki : Şu anda Erzurum'un milletvekili sayısı 7 adet
tir, 8 olacak. Herhalde bu 7 - 8 rakamından Sayın 
Özal kendi kafasına göre, hesap makinesiyle bir şey
ler ayarlamak istiyor. Hiç mühim değil, ben gittim 
Erzurum'u gezdim. 4 tane ANAP milletvekili var, 
Başkan buradan yoklamada bağırıyor «Sayın şu?.. 
Yok,» «Sayın şu?.. Yok»; hepsinin yerine Hilmi Nal
bantoğlu, «Burada» diye bağırıyor. (ANAP ve SHP 
sıralarından alkışlar «Bravo» sesleri) Emin olunuz 
ki - Sayın Turgut özal'ı uyarıyorum - gelecek seçim
lerde SHP ya 3, ya 4 te diyemeyeceğim hayır... (ANAP 
sıralarından «Ya hiç» sesleri) Ya 3; siz ya hiç. (ANAP 
sıralarından gülüşmeler, SHP sıralarından alkışlar) 

Onun için arz edeyim ki seçim yasaları yapılırken 
böyle ince hesaplar hiçbir iktidara yaramamıştır. Me
rak etmeyin, sizin ayağınıza da dolaşacaktır; Tanrı
dan bunu diliyorum. 

BURHAN KARA (Giresun) — Şiir isteriz şiir. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Madem

ki istediniz size bir şiir okuyayım. 

Oligarşik düzeni sağlamak için 
Yasa tasarısı yapıyorsunuz 
Sadece o yasa oyları için 
Mecliste tam mevcut bulunuyorsunuz. 
Neden kaçtınız sözlü sorularda 
Çalışma yok mudur Genel Kurulda 
Belli ki hepiniz başka havada 
Çalışmak bu mudur sanıyorsunuz. (ANAP sırala» 

rından «Sen de bunu şiir mi sanıyorsun » sesleri) 
Birkaç bakan orada oturur, 
Onun da gündemde sorusu yoktur, 
Olsa da zaten bir özür uydurur, 
Bu gidişle madara olacaksınız. 
Saygılar sunarım. (SHP sıralarından «Bravo» ses

leri, alkışlar) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, sa
taşma var; «Madara» ne demektir? 

IBAS/KAN — Teşekkür ederim Sayın Nalibantoğ-
lu. 

E'fendÜm, şiir ol'duğu için, kafiyeyi denk getir
mek liçîn söylenmiştin", Başkanlıkça 'bir kasıt görül
memektedir. 

'Madde üzeriride 5 önerge vardır, gel'iş sırasına 
göre okutup, aykırılık derecesine göre işleme koya
cağım. 

Yüksek Başkanlığa 
413 isıra sayılı raporun 33 üncü ma'ddes'i ile de

ğiştirilen 'iktinci fıkranın «Merkez adayı gösterilen 
seçim çevrelerinde bölme işlemi ıbir eks'iği ile yapı
lır» 'şekl'inideki son cümlesinin metinden çıkarılima'smı 
Arz ederiz. 

VI. Turan Bayezît 
Kahramanmaraş 

Isa Vardal 
Zonguldak 

Edip Özgenç 
îçeî 

Coşkun Bayram 
Adana 

A. Sırrı özibek 
Adıyaman 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 
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TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 terra sayılı kanun teklifi

nin 33 üncü maddesinin teklif metn'inden çıkartılma
sını arz ve teklif ederiz. 18.3J1986 

.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı kanun teklifi 

nin 33 üncü maddesi ite 10.6.1983 tarih ve 2839 sa
yılı Milleüveküli Seçtai Kanun'unun 34 üncü madde
sinin ikinci ve /üçüncü fıkraları değiştürilmektedir. 

Görüşülmekte olan 33 üncü maddenin ikinci pa
ragrafının son kısmında yer alan; 

^Merkez adayı gösterilen seçim çevrelerinde böl
me İşlemi bir eksiği ile yapılır» 

İbarelinin metinden çıkarılmasını arz ve tekl'if 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Osman Bahadır Fenni tsl'imyeli 
Trabzon Balıkesir 

Rıfat Bayazit 
Kahramanmaraş 

(Haydar 'Koyuncu 
Konya 

Turgut Kunter 
Rize 

Gerekçe : Bu tür bölme işlemiyle baraj yüzde 20 
oranırida yükselmektedir. Ayrıca, merkez adayı gös
terilen yertfeki barajla merkez adayı gösterilmeyen 
seçim çevresindeki baraj arasında farklılık olmakta
dır; bu da Anayasanın eşitlik i'lkesüne aykırı düş
mektedir. 

Merkez adayı gösterilen yerlerde dabii barajın 
hesalbında o illin çıkaracağı milletvekili sayısına ge
çerli oyun bölünmesi ile barajın «ağlanması eşMük 
ilkesini bozmaz ve kanunun genel esprisine de aykırı 
düşmez. 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler ve Seçim ka

nunlarında değişiklik yapan kanunun Adalet Komis
yonundan 33 üncü madde olarak 'geçen teklfin son 
'Merasının aşağıdaki şekilde değiştirilmes'ini arz ede-
roz : 

'Kontenjan adayı gösterilen seçim çevrelerinde, ge
çerli oyların en çoğunu almış olan siyasî partinin 
kontenjan adayı, seçim çevresü barajını aşıp aşma
dığına bakılmaksızın m'illerve'külliiğirii kazanmış olur. 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Sururi Baykal 
Ankara 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

M. Hayrı Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Eyüp Aşık llyas Ak'taş 
Trabzon Sam'sun 

Engin Cansızoğlu Mümtaz Güler 
Zonguldak Uşak 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 33 üncü mad

desinin sonuna aşağıdaki fıkranm eklenmesini arz 
ederiz. 

Ferit Melen 
Van 

tsmaiıl Şengün 
Denizli 

Kadri Altay 
Antalya 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Rıfat Bayazit 
Kahramanmaraş 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Bir seçim çevresinden milletvekili çıkaracak mik
tarda oy alan siyasî partiler için, genel baraj sınırı 
aranmaz. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık derecele
rine göre okutup işleme koyacağım. 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal ve arkadaşları
nın önergesi : 

«... kanun teklifinin 33 üncü maddesinin teklif 
metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak is

teyen? 
Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; bundan evvel görüşülen mad
delerde de açıklamaya çalıştığım üzere, kontenjan 
adayı gösterilecek seçim çevreleri adedi 34'tür. Seçim 
çevresi barajı hesap edilirken, çıkacak milletvekili sa
yısının bir eksiği rakama bölünmek suretiyle seçim 
çevresi barajı tespit edilmektedir. 
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Bu seçim çevresindeki seçmen sayısının 261 038 
olduğunu, bu seçmenlerin hepsinin seçime katıldığını 
ve kullandıkları oyların tamamının geçerli olduğunu 
farzedelim; getirilen düzenleme ile buradaki seçim 
barajı 65 259'dur. Halbuki, çıkacak milletvekili ade
di o bölgedeki seçmen sayısına bölündüğü takdirde 
- ki, o çevre 5 milletvekili çıkaracaktır - seçim çev
resi barajı 52 207 olacaktır. Yani, bu getirilen düzen
leme ile seçim barajında 13 052 oy fazlalaşmak su
retiyle seçim çevresi barajı 65 259 olmaktadır. Bu 
şekilde baraj uygulaması 34 seçim çevresinde yapı
lacaktır. 

Türkiye genelindeki yüzde 10'luk baraj, evvelki 
düzenlemede seçim çevresi barajı ve kontenjan adayı 
gösterilmesi halinde doğacak seçim çevresi barajı top
lamı, Sayın Başbakanın ifade ettiği gibi, yüzde 13 ile 
yüzde 18 arasında değil yüzde 20'yi bulacaktır. 

Bir partinin, biraz evvel verdiğim örnekteki seçim 
çevresi barajını aşabilmesi için, 13 052 oy daha fazla 
alması biraz zordur ve bu şekilde barajı aşamaya
cak partilerin adedi daha da fazlalaşaca'ktır. Netice
de, uygulama bu şekilde olunca, bizi çoğunluk siste
mine götürecektir. 

Aslında, 70 seçim çevresinde yapılacak uygulama, 
çoğunluk sistemi neticesini verecektir. Türkiye'de 83 
seçim çevresi olduğunu düşündüğümüzde, 70 seçim 
çevresinde çoğunluk sistemi uygulaması olacağından, 
artık bu sisteme nispî temsil sistemi dememize imkân 
yoktur sayın milletvekilleri. Bu sistem, açıktan açığa 
çoğunluk sistemidir; çünkü, nispî temsil sistemi uy
gulanacak seçim çevresi adedi 13'tür. O nedenle, bu 
seçim sisteminin adını burada açıkça koymakta fay
da umuyorum. Bu getirilen düzenleme, çoğunluk sis
temidir. 

Diğer taraftan, yedi milletvekili çıkacak bir se
çim çevresinde, seçime katılan partilerin adedini dört 
olarak kabul edelim. Bu dört siyasî partiden üçü ba
rajı aşmış, birisi de aşamamış olsun. Şimdi, yedi mil
letvekili hesabına göre yapılan sıralamada, en çok oy 
alan (A) partisi, ondan sonra oy alan (B) partisi ve 
ondan sonra oy alan partiyi (C) partisi olarak dü
şündüğümüzde, üç milletvekilliğini (A) partisi, iki 
milletvekilliğini (B) partisi, bir milletvekilliğini de 
(C) partisi aldığını düşünelim. Geriye kalan yedinci 
milletvekilliğini artık oy hesabı ile (A) partisinin al
ma olasılığı doğabilir. En çok oy alan (A) partisi ol
masına rağmen, dördüncü milletvekilliğini, artık oy 
hesabıyla (A) partisi alacağı halde, (A) partisi liste
sinin dördüncü sıradaki milletvekili kazanamayacak; 

en son sıradaki kontenjan adayı kazanacaktır ve bu 
şekilde, en çok oy alan partinin de icabında zararına 
olan bir netice hâsıl olabilecektir. 

Diğer taraftan ,bu şekildeki mecburî kontenjan 
uygulaması, kontenjan müessesesine de aykırı bir 
uygulama olmaktadır. Kontenjan müessesesinin ger
çek anlamı şudur : Bir parti, parlamentoya göndere
ceği milletvekilleri içinden, kendi programını uygu
layabilecek kalitede olan belli sayıdaki kişiyi millet
vekili olarak parlamentoya sokmak isteyecektir. Kon
tenjan müessesesi bunun için getirilmiştir; ama şu 
düzenleme ile, bilhassa küçük partiler için, konten
jan hakkı diye bir şey kalmamakta, tamamen orta
dan kaldırılmaktadır. Büyük partiler de parlamento
ya göndereceği kontenjan adaylarına garanti vereme
mektedir; çünkü, bir seçim çevresinde hangi partinin 
en çok oy alacağı önceden kestirilemeyeceği için; şa
yet en çok oyu alamaz ise, kontenjanına koyduğu mil
letvekili adayını parlamentoya gönderemeyebilir. 

Bu nedenle, bu şekildeki bir düzenleme, her ha
lükârda, - gerek çoğunluğu sağlayan partiye olsun, 
gerekse küçük partilere olsun - zarar îrâs edecek ve 
uygulanması garip bir formül haline gelecektir. Onun 
için, seçim çevresi barajının hesabında, kontenjan 
milletvekili adedinin de hesaba katılması gerekir ve 
ayrıca, kontenjan müessesesinin madde metninden çı
kartılmasında yarar vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Kahramanmaraş Milletvekili Turan Bayezit ve ar

kadaşlarının önergesi : 
... 33 üncü maddesi ile değiştirilen ikinci fıkranın 

«Merkez adayı gösterilen seçim çevrelerinde bölme 
işlemi bir eksiği ile yapılır» şeklindeki son cümlesinin 
metinden çıkarılmasını arz ederiz.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi de okutuyorum : 
Trabzon Milletvekili Osman Bahadır ve arkadaş

larının önergesi : 
«... Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü mad

desinin ikinci ve üçüncü fıkraları değiştirilmektedir. 

Görüşülmekte olan 33 üncü maddenin ikinci pa
ragrafının son kısmında yer alan; 

«Merkez adayı gösterilen seçim çevrelerinde böl
me işlemi bir eksiği ile yapılır» ibaresinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.» 

74 — 
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BAŞKAN — İki önerge de aynı mahiyettedir. 
Bu önergelere komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak is

teyeni .. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Bahadır ko

nuşmak istiyorlar efendim. 
Buyurun Sayın Bahadır. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; benim önergemle ilgili olduğu 
için bir hususa işaret etmek istiyorum. 

Milletvekili Seçimi Kanununun* 2 nci maddesini 
tekrar okuyacağım : «Milletvekili seçimi tek derece
lidir. .Seçim nispî temsil sistemine göre, genel, eşit 
ve gizli oyla, bütün yurtta aynı günd-; yargı yönetim 
ve denetimi altında yapılır.» denilmektedir ve bu mad
de değişmemiştir. 

Hudutta yapılan seçime de işaret etmek istiyorum, 
bakınız, «... bütün yurtta aynı günde yargı yönetim 
ve denetimi altında yapılır» denilmektedir. Hudutta 
70 gün seçim yapılıyor ve yargı yönetimi ve denetimi 
de yoktur. Günde üç defadan 70 günde, 210 defa 
sandık açılıp kapanacaktır. Seçimlere çeşitli itirazlar 
yapılabilecektir, bu itirazlar için bir merci var mıdır? 
Hudutta yapılan seçim, yargı yönetimi ve denetimi 
altında mı yapılıyor, nasıl izah edersiniz bu hususu? 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Bu husus kanun tek
lifinde var Sayın Bahadır; seçimler yargı denetimi 
altındadır. 

OSMAN BAHADIR (Devamla) — Ben görme
dim kanun teklifinde. Burada bir itiraz mercii yok
tur ve itiraz aynı günde de yapılmıyor. 

Bakınız, bu teklif ile nasıl bir uyumsuzluk daha 
ortaya çıkıyor : Seçim barajı konusundaki, «bölme 
işlemi, bir eksiği ile yapılır» ibaresi de, aynı şekilde 
bu maddeye aykırı düşmektedir. Bu şekilde yapılan 
bir işlemle sandığa oy atılmış olmaz, kuyuya taş atıl
mış olur; bunu ifade etmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. (MDP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 

Her iki önergeyi birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Önergeleri kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve arkadaşlarının 

önergesi: 
«...Adalet Komisyonundan 33 üncü madde olarak 

geçen teklifin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ederiz : 

Kontenjan adayı gösterilen seçim çevrelerinde, 
geçerli oyların en çoğunu almış olan siyasî partinin 
kontenjan adayı, seçim çevresi barajını aşıp aşmadığı
na bakılmaksızın milletvekilliğini kazanmış olur.» 
(MDP sıralarından «Aaaa» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika sayın milletvekilleri, an
laşılamayan bir şey mi var?.. (MDP sıralarından gü
rültüler) 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, öner
geye esas itibariyle katılıyoruz; ancak, komisyonun şu 
anda nisabı olmadığı için katılmıyoruz. 

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

din — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyor. 
Önerge sahiplerinden Sayın Eyüp Aşık, buyumn. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, muhte

rem milletvekilleri; bu önergeyi vermemizin sebebi 
şudur; teklifteki birinci fıkrayı okuyorum, «Bir se
çim çevresinde, kullanılan geçerli oyların toplamının, 
o çevreden çıkacak milletvekili sayısına bölünmesiyle 
elde edilecek sayıdan» yani, seçim çevresi barajı; «az 
oy alan siyasî partilere... Milletvekili tahsis edilmez» 
diye, birinci fıkrada bir genel hüküm var. 

Üçüncü fıkrada ise, milletvekilliğinin en fazla oy 
almış olan siyasî partinin kontenjan adayına verilece
ği hükme bağlanıyor. Tabiî, burada akla bir şey geli
yor; yani, hiçbir parti barajı aşamazsa, o zaman kon-

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — O, ekseriyet 
sistemi olur. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Müsaade buyurun. 
İkinci fıkrada ise, eğer hiçbir parti bu barajı aşa

mazsa, milletvekillerinin nasıl taksim edileceği tarif 
edilmiş. Yani, kontenjan adayı hariç olarak hiçbir 
parti barajı aşamazsa, milletvekillerinin nasıl taksim 
edileceğini tarif etmiş. 
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tenjan adayının birinci fıkra hükmü gereğince hiçbir 
partiye verilmemesi lazım; ortada kalıyor. 

Tabiî pek az bir ihtimal olmakla birlikte, mesela 
beş milletvekili olan bir yerde yüzde 25'lik bir barajı, 
olur ki, hiçbir parti aşmayabilir, o zaman «kontenjan 
adayı ortada kalmasın, mutlaka yine en fazla oy alan 
partiye verilsin» diye, bu önergeyi verdik. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Aşık, «en çok oy alan» diyor. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — O zaman, 
öbür milletvekilleri seçilmeyecek demektir. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Başkan, izin 

verirseniz konuyu biraz daha açayım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Kasaroğlu, bu
radaki teklifte değil, kanunun eski şeklinde, hiçbir 
partinin barajı aşmaması halinde milletvekillerinin na
sıl taksim edileceği yazılmış; ama, kontenjan adayı 
buna tabi değil. 

DOĞAN KASAROĞLU (tstanbul) — Burada 
getirilen hükümle zaten, bu kontenjan adayını bara
ja bağlamamış mıyız? 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Bağlamamışız. 
Bu teklif ile kanunun 34 üncü. maddesinin ikinci 

fıkrası değişikliğe uğruyor ve barajı aşamayanlara 
milletvekili verilmez hükmünü getiriyor. Bu önerge
miz onu açmak içindir. 

DOĞAN KASAROĞLU (tstanbul) — Bunu ya
parsanız, diğer milletvekillerini tehlikeye sokarsınız. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Hayır efendim, onlar 
zaten metnin ana kısmında vardır. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Kontenjan 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın Aşık, siz Genel Kurula hita
ben anlatın. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Hiçbir partinin barajı 
aşmaması halinde, kontenjan adayının bir partiye ge
ne verilebilmesi için, ortada kalmaması için, bu hük
mü getirdik. 

NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — Sayın Baş
kan bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Soru sorulmaz Sayın Tunçsiper, 
yalnız Sayın Aşık biraz daha açıklayabilir. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Başkan, izin ve
rirseniz maddeyi baştan aşağıya okuyayım : 
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«Madde 34. — Bağımsız adaylar ile yukarıdaki 
maddede yazılı oranı aşan siyasî partilerin, bir seçim 
çevresinde elde edecekleri milletvekili sayısı aşağıdaki 
şekilde hesaplanır: 

Bir seçim çevresinde, kullanılan geçerli oyların 
toplamının, o çevreden çıkacak milletvekili sayısına 
bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy alan siyasî 
partilere ve bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis 
edilmez.» 

Şimdi bu genel hükümdür. Yani, seçim çevresi ba
rajını aşamayan partiye milletvekilliği verilmez. Se
çim çevresi barajını aşan partilere, nasıl verileceğini 
ikinci fıkrada uzunca anlatıyor. Son fıkrada... 

DOĞAN KASAROĞLU (tstanbul) — Devam 
edin, o birinci fıkrayı okurken son fıkrayı da oku
yun. 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu anlatıyorlar, lüt
fen... 

DOĞAN KASAROĞLU (tstanbul) — Sayın Baş
kan son cümleyi okurken... 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Okuduk. 

DOĞAN KASAROĞLU (tstanbul) — Sayın Baş
kan, son fıkrayı okumayınca mesele muallakta kalı
yor. Ö önergeye lüzum yok. Bizim söylediğimiz bu. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Kasaroğlu, kon
tenjan adayı gösterilen çevrede bölme işlemi bir ek
siğiyle yapılır. Sadece bölme işlemi. Barajı aşma işle
mi ayrı, bölme işlemi ayrı. Bölme işlemi bir eksiğiy
le yapılır. Şimdi izin verirseniz misal vererek açıkla
yayım. Beş milletvekili olan bir yerde kontenjan ada
yı varsa baraj yüzde 25'tir. 

RIFAT BAY AZIT (Kahramanmaraş) — Beş mil
letvekilliği olan yerde kontenjan adaylığı yoktur. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Vardır efendim, çev
rede vardır. 

Hiçbir parti yüzde 25'i aşamazsa, baraj kalkıyor, 
dört milletvekilliği baraj sız dağıtılıyor; fakat konten
jan adayı için bir hüküm yok. Onun için, aşağıdaki 
kontenjan adayı, eğer barajı hiçbir parti aşmamışsa, 
en fazla oy alan partiye verilir hükmünü getirdik, 
kanaatimizce tamamlayıcı bir hükümdür, kalması la
zımdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 
Van Milletvekili Ferit Melen ve arkadaşlarının 

önergesi: 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 33 üncü mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ederiz. 

Bir seçim çevresinden milletvekili çıkaracak mik
tarda oy alan siyasî partiler için, genel baraj sınırı 
aranmaz. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz isteyen var 
mı? 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — İzah edil
di efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. ' 

33 üncü maddeyi, kabul edilen önergedeki değişik 
şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 33 üncü madde değişik şekliyle kabul edil
miştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 34. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 35 inci maddesinin (a) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) 34 üncü madde uyarınca partilerin kazandığı 
milletvekilleri sayısı tespit edildikten sonra, her parti 
için ayrı ayrı olmak üzere, Yüksek Seçim Kurulun
ca bastırılan cetvele; 

1. Adayların adları alt alta yazılır, 

2. Listedeki adaylardan herhangi birinin aldığı 
tercihli oy sayısı, siyasî partinin o seçim çevresinde 
aldığı tüm geçerli oyların % 25'i oranında olduğu tak
dirde; her adayın adının hizasına 28 inci maddenin 
(b) bendi uyarınca tercih işareti sayısı kaydedilir.» 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 
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Madde üzerinde verilmiş olan bir önerge vardır, 
okutuyorum: 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı kanun teklifinin 

34 üncü maddesinin teklif metninden çıkartılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

isa Vardal Sururi Baykal 
Zonguldak Ankara 

Mustafa Çelebi Cevdet Karslı 
Hatay Giresun 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

BAŞKAN — Okunan bu önergeye, komisyon ve 
hükümet katılıyor mu? 

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

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

önerge sahiplerinden söz almak isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 34 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 35. — 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun 63 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Seçimde oy kullanmayanlar 

Madde 63. — Seçmen kütüğünde kaydı ve san
dık listesinde oy kullanma yeterliği bulunduğu halde, 
Milletvekilliği genel ve ara seçimlerinde meşru maze
retleri olmaksızın katılmayanlar, ilçe seçim kurulu 
başkanı tarafından oribin lira para cezasıyla cezalan
dırırlar. Bu karar kesindir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grup adına söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Ben de şahsım 
adına müracaat etmiştim, efendim. 

BAŞKAN — Evet, yazılı müracaatınız burada. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Cahit Tutum, buyurun efendim. 
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SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı
kesir) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; seç
me hakkı, yüzyıllar süren uzun mücadelelerin sonun
da kazanılmış ve sanıldığı gibi, bugün Anayasalarda 
yer alan genel ve eşit oy ilkesi, yine bugün demokra
tik ülkelerin en başında sayılan, başta ingiltere ol
mak üzere, kara Avrupası ülkelerinde, pek öyle 
kolay uygulanabilmiş bir ilke değildir. Çünkü uzun 
yıllar, seçimlere katılmanın, seçmen olarak yönetime 
katılmanın sınırlandırıldığı, uzun yıllar - parlamen
ter sistem olmasına rağmen - bu hakkın tanınmadığı 
ülkeler, başta yine söylediğim gibi İngiltere olmak 
üzere kara Avrupası ülkeleri, dikkati çekmiştir. 

Ancak, genel ve eşit oy hakkının kâmil anlamda 
kabul edilmesinden sonradır ki, gerçek demokratik 
devlet dediğimiz siyasal sistem ortaya çıkmıştır. 

Seçme hakkının tanınmasından sonra, bir müd
det daha, «acaba bu bir hak mıdır, yoksa bir ödev 
midir,» tartışması yapılmıştır. Belli ki, anayasalar 
bu konuda kesin hükümler koymaktan kaçınmış; bu 
hakkın düzenlenmesini de, büyük ölçüde yasalara bı
rakmıştır. 

Bizim Anayasamız, seçmeyi bir hak olarak tanı
maktadır. Seçme ve oy kullanmayı bir hak olarak 
tanıyan Anayasa, bu hakkın kullanılışını da yasaya 
bırakmıştır. Ancak, bu seçme ve oy kullanma hak
kının bu şekilde yasa ile düzenlenmesi, o hakkın el-
Ibetteki en geniş anlamda özendirici bir biçimde kul
lanılmasının şartlarını hazırlama ile sınırlıdır. Başka 
bir deyişle, bu hakkı kullanmaya icbar ederek - yö
netime katılmayı genelleştirmeyi düşünmemiştir; çün
kü Anayasamızda, «Seçme» «Bir siyasî parti içinde 
siyasî faaliyette bulunma» ve «Halkoylamasına katılma 
hakkına sahiptir» derken, bu hakları kullanmasını ka
nunla düzenleme ilkesi, belirttiğim gibi, özendirici 
koşulları ancak yasa ile ihdas etmek suretiyle, en ge
niş anlamda siyasî yönetime katılma öngörülmüştür. 

Biz ne yaptık, 1982 Anayasasının halkoylamasına 
sunulmasında bir mecburiyet kabul ettik, 1983 seçim
lerine girerken de yine bir zorunluluk getirdik. As
lında, yapay olarak seçmenlerin adedini veya seçi
me katılanların oranını yükseltmek için, bu tür bir 
icbar, bu tür bir zorlamanın ortaya konması, o 
ülkede demokratik katılımın çok yüksek olduğunu 
gösterme gibi ustaca bir kurnazlık yapmıyorsa, 
hiçbir faydası olmayan, sadece vatandaşa eziyet et
mekten başka bir anlamı olmayan bir uygulamadır. 

Nitekim, çok ilginçtir, 1983 seçimlerinde oy kul
lanmayanlara para cezası öngören hükmün uygula

mada yarattığı kargaşalık nedeniyle, bugün yeniden 
para cezasını artıracak, yerinde alıkoymak isteyen 
iktidar mensubu milletvekillerinden bir kısmı, bu para 
cezalarının kaldırılması için bu Meclise af teklifi 
getirmişlerdi. Acaba, ANAP iktidarı bunu getirirken, 
daha evvel verilen cezaların kaldırılmasıyla ilgili ola
rak getirdikleri teklifle, şimdiki tutumları arasında 
nasıl bir uzlaşmayı, hangi mantıkla bağdaştırıyorlar, 
doğrusu çok merak etiyorum? Bir kez, bu Anayasa
nın esprisine aykırı olduğuna kuvvetle inanıyorum. 

Değerli üyeler, öte yandan, artık zorlama yolu, 
dünyanın gelişmiş ülkelerinde de büyük ölçüde terk 
edilmiştir. Sayın Başbakanın biraz önce örneğini ver
diği Japonya'dan başlayarak Avrupası ülkelerine gel
diğinizde, oy vermeyi zorunlu kılan ve kılmayan ül
kelere şöyle bir bakalım: Avrupada halen Belçika, 
İrlanda, ve Lüksemburg'da oy verme zorunludur. He
men belirtelim, bu üç ülkenin uygulamasında da 
cezaların sembolik ve pratik olarak uygulanmadığı 
söylenmektedir; kaynaklar böyle demektedir. Buna 
mukabil, bunun saçmalığını çok yakın zamanda keş
fetmiş olan Hollanda, bu uygulamayı terk etmiştir. 
Buna mukabil, halihazırda oy vermeyi zorunlu kıl
mayan ülkeler, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlan
da, Hollanda, İngiltere ve Japonya'dır. Görülmek
tedir ki, yabancı uygulamalara, dış ülke uygulama
larına baktığımızda, bu para cezasının veya başka 
türde kısıtlamanın öngörülmediği ülkeler, gerçek an
lamda da demokratik gelenekleri büyük ölçüde yer
leşmiş olan ülkelerdir ve sanıyorum, eğer bir örnek 
oluşturmak gerekiyorsa, bu ülkeleri örnek olarak al
mak gerekli, istisnaî örnekleri değil. 

O halde, bunda İsrar etmenin anlamı - yoktur. 
Kaldıki, metne baktığımız zaman, uygulanabilirliği 
son derece kısıtlı olan ve geçmişte bunu uygulayan
ların da son derece tedirgin olduğu bir hüküm ol
duğu görülür. Bir defa «meşru nazereti olmaksızın» 
diyor. Bunu nasıl sağlayacaksınız, Birtakım insanları, 
meşru mazeret aratmak için, acaba sizin o forma
liteleri basitleştirme adı altında Türk halkına ver
diğiniz umutları boşa çıkarırcasına, muhtarlara veya 
doktor raporlarına mı sürükleyeceksiniz? Bu yetkiyi 
seçim kuruluna niçin veriyorsunuz? Kesin olarak ve
rilen böyle bir cezayı, acaba daha önce olduğu gibi 
bir hâkime niye vermiyorsunuz? 

Aslında kurul olarak böyle bir cezanın, meşruiyet, 
başka bir deyimle meşru mazeret olup olmadığının 
takdirini kurula vermek suretiyle bir kolaylık getiril
diğini zannediyorsunuz; ama bu sadece formaliteleri 
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artıracak ve inanılmaz bir biçimde seçim kurullarını 
büyük ölçüde meşgul edecektir, özellikle seçimle
rin bitiminden sonraki çok uzun süre boyunca bile, 
seçim kurullarının, bu işleri yerine getirmesi için idarî 
yönden bir tür devamını sağlayacaksınız. Bu nasıl bir 
formaliteleri basitleştirme anlayışıdır, anlamak müm
kün değil. 

Değerli üyeler, sözlerimi bağlarken diyorum ki, 
bu hükmü kaldırınız. Lütfen yapay yollarla demok
ratik görünme özentisinden kaçınalım, özellikle genç 
kuşakların büyük ölçüde sandık başına gideceği bu 
ülkede, böyle bir uygulamanın zararlarını en çok 
çekecek olan yaşlı ve mazeretli olan kişileri gereksiz 
yere tedirgin etmeyelim. Eğer bunu, yani zorlama 
ile sandık başına götürmeyi, filan eğilimde olan 
partilerin yararınadır, filan partilerin aleyhinedir gibi 
birtakım yapay kıstaslarla getiriyorsanız; bilimsel 
araştırmalar, bu tür önyargılarla yapılan analizlerin 
boş olduğunu göstermiştir. 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER 
(istanbul) — Rejimin lehinedir. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Buna dayanarak 
birtakım varsayımlar yapmayınız, buna dayanarak bir
takım hayallere ve ümitlere kapılmayınız, önemli 
olan, partilerin kendilerini halka benimsetmeleri, çir
kin politikacı imajını vermemeleri, sandıktan milleti 
ısoğutmamalarıdır; esas olan budur. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DÎNÇERLER 
ıdlstanbul) — Katılımcı demokrasiyi istiyorsunuz... 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Zorla insanları 
sandık başına, 10 bin lira ceza tehdidiyle götürmek 
marifet değildir. Binaenaleyh, bu sakat uygulamadan 
lütfen vazgeçelim ve bu maddeyi elbirliğiyle ortadan 
kaldıralım. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Şahsı adına Sayın Hüseyin Aydemir, buyurun 

efendim. (Alkışlar) 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka
nım, yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; bahis 
konusu 35 inci madde ile değiştirilmek istenen Mil
letvekili Seçimi Kanununun 63 üncü maddesi, seçim
lere iştiraki mecburî kılmaktadır. Acaba, seçimlere 
iştiraki mecburî tutabilecek bir yetki, Meclisin ikti
darı içinde midir? 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DÎNÇERLER 
(istanbul) — Milletin verdiği yetki. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Grup 
Sözcüsü Cahit Tutum arkadaşımız, sanki Anayasa 
müsaade etmiş, Meclis iradesiyle seçimlere katılma
ya, oy vermeye mecbur tutabilir, seçimlere iştirak 
mecburî olabilir gibi mütalaa ederek, «Acaba bu
nun faydası nedir, zararı nedir?» şeklinde, memle
ket şartları muvacehesinde, her memlekete göre 
değişen takdir hakkını biz de kullanıp, seçimlere iş
tiraki mecburî hale getiren bu yasayı kaldırıp ihti
yarî hale getirebilir miyiz diye temennilerini izhar 
etti. Halbuki, «Memleket şartları yönünden seçim
lere iştirake mecburî tutabilir miyiz, tutamaz mı
yız; tutarsak daha mı iyi olur, memleket şartları 
yönünden hangisinde daha fayda vardır» gibi mü
lâhazalara, Anayasamızın 67 nci maddesi muvace
hesinde, sureti katiyede imkân yoktur, hiçbir takdir 
hakkımız yoktur. (SHP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

Burada 67 nci maddeye göre, seçimlere iştirak 
vatandaş için bir hak mıdır, yoksa bir ödev ve 
vazife midir? Her şeyden evvel, bu sorunun ce
vabını vermek mevkiindeyiz. Eğer Anayasamız bu 
konuda sükut etseydi; «Seçimlere iştirak ve oy kul
lanma vatandaş için bir haktır» veyahut da «hak de
ğil, bir vazifedir» diye açık bir hüküm getirmiş ol
saydı, biz bunu tartışmazdık. Burada Anayasamı
zın 67 nci maddesi gayet açık olarak, seçmenin seçme 
ve seçilmesini hak olarak vasıflandırmış, «serbesttir» 
diye de ayrıç* tekit etmiştir. Şu halde, Anayasamız 
seçimlere iştiraki, seçmenin oy kullanmasını, seçme
yi ve seçilmeyi ve vatandaşın siyasî faaliyette bu
lunmasını ödev kabul etmediğine ve bir hak olarak 
vasıflandırdığına göre, artık biz ne düşünüyoruz? 
Niçin, kalkıp da Milletvekili Seçimi Kanununa 63 
üncü maddeyi koyup, bugün daha da şiddetlendirerek, 
oyunu kullanmayan, seçimlere iştirak etmeyen vatan
daşları, fiilî ve hukukî mazeret göstermedikleri tak
dirde, ilçe seçim kurulu başkanlarının kararıyla 
10 bin lira para cezası vermeye mahkûm ediyoruz? 
Buna bizim Meclis olarak hakkımız yoktur. Çünkü, 
Anayasa seçmeyi hak olarak göstermiş, bundan ödev 
olarak katiyen bahsetmemiştir. Eğer Anayasa böyle 
bir şey söylememiş olsaydı, sakit kalsaydı, suıssaydı, 
biz o zaman memleket şartları bakımından bu konu
yu inceleyebilirdik. 

Peki, daha evvel 1983 yılında genel seçimler ya
pıldı, o zaman da Milletvekili Seçimi Kanununun 
63 üncü maddesi mevcuttu ve o mevcut maddeye 
göre seçimlere iştirak mecburiyeti, Anayasanın 67 
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nci maddesi de o zaman yürürlükteydi; buna rağ
men, vatandaşlar, seçimlere mazeretsiz iştirak et
memişse onlardan 2 500 lira para cezası alındı; o 
zaman, eğer aykırı olsaydı bu olmazdı denebilir. 
Şimdi de o hususun özelliğine dikkatinizi çekmek isti
yorum: 

Anayasamızın 177 nci maddesi, seçme ve seçilme 
hakkıyla ilgili hükümlerin yürürlüğe konabilmesi 
için, her şeyden evvel, Milletvekili Seçimi Kanu
nun kalbul edilerek, ilan edilmesini şart koşmuş
tur Binaenaleyh, daha önce 67 nci madde mevcut 
olmasına rağmen, Milletvekili Seçimi Kanunu ka
bul edilip, ilan edilinceye kadar yürürlükte değildi. 

Binaenaleyh, Milletvekili Seçimi Kanununun 63 
üncü maddesine konan bu hüküm, Anayasa dayana
ğından mahrum olarak konmuştur. Anayasanın 67 
nci maddesi yürürlüğe girince, mevcut Milletvekili 
Seçimi Kanununun 63 üncü maddesi Anayasaya 
aykırı olmasına rağmen, yine Anayasanın Geçici 
15 inci maddesine göre, Millî Güvenlik Konseyi 
zamanında çıkarılan kanunların Anayasaya aykırı
lıkları iddia edilemeyeceği için, mecburen bu mad
de Anayasa dayanağından mahrum olarak uygulan
mış ve birçok mahzurları olmuştur. Sayın Cahit 
Tütum'un da belirttiği gibi, o cezaların kaldırılması 
için de ayrıca teklif getirilmiştir; şimdi, bu konu
nun bir yönüdür. 

İkinci bir yönü de, bu Milletvekili Seçimi Ka
nununun 63 üncü maddesi sadece bir defaya mahsus 
olmak üzere, ilk milletvekili genel seçiminde yürür
lükte bulunmak kaydıyla çıkarılmıştır. 1983 yılında 
çıkan Milletvekili Seçimi Kanununun 63 üncü mad
desini okursanız, madde metninin başlığı «İlk seçimde 
oy kullanmayanlar» olup, «... İlk milletvekili genel 
seçimlerine hukukî veya fiilî mazeretleri olmaksızın 
katılmayanlar... tkibinbeşyüz lira para cezasıyla ceza
landırılırlar» hükmünü getirmiştir. Şu halde o mad
de esasen geçici bir madde idi ve ilk milletvekili ge
nel seçimleri yapıldığı için, artık hüküm ifade etme
mektedir. Bugün o mualleldir, yoktur. Bugün karşı
mızda sadece Anayasanın 67 nci maddesi vardır ve 
Anayasanın 67 nci maddeside bütün heybeti ve bü
tün gücü ile vatandaşlara seçme, seçilme ve siyasî 
faaliyette bulunmayı bir hak olarak kalbul etmekte 
ve serbest bırakmaktadır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, toparlayın ve bağla
yın, teşekkür ederim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, teşekkür ederim, bağlıyorum. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Bir dakika sayın milletvekilleri... 
Bağlayın efendim. 
ANAYASA KSOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

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

BAŞKAN — Bitirsinler, hemen söz vereceğim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Pek muh
terem milletvekilleri, devletin temel yasası Anayasa 
seçimlerin, demokrasinin temel yasası da Seçim Ya
sasıdır. Binaenaleyh, milletvekili önseçimi ve genel 
seçimleri ve bir ülkenin genel ve önseçimlerini düzen
leyen sistemi doğrudan doğruya demokrasiyi etki
ler. Önseçim ve genel seçim sistemi, demokrasinin, 
rejimin sadece bugününü değil, yarınını da etkiler. 
önseçimler yoluyla Anayasanın 67 nci maddesi ih
lal edilmiş, vatandaşın en kutsal oyunu aday tespi
tinde kullanması elinden alınmıştır. («Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Anayasanın 67 nci maddesindeki vatandaşın oy 
kullanma hakkı elinden alınarak yapılan kanunsuz
luk, bu defa genel seçimlerde vatandaşı oy kullan
maya mecbur tutmak suretiyle yine ihlal edilmekte
dir. Böyle bir tutum, doğrudan doğruya demokratik 
rejimi etkilemektedir ve antidemokratiktir. 

Yüce Meclisi hürmetlerimle selamlarım. («Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; basit bir madde üzerinde çok 
»büyük bir münakaşa açmış oluyoruz. Ben zannedi
yorum ki arkadaşlar yanlış noktai nazar veyahut da 
yanlış noktadan hareket ederek bu münakaşayı aç
mış oluyorlar. Sebep?.. 

Madde, eski kanunda bulunan maddenin aynı. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — De

ğil! Eski maddeyi okuyun Sayın Başkan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Aynı; yalnız ve 
yalnız ceza 2 500 Kiradan '10 000 liraya çıkarılıyor, 
sadece ceza miktarı ayrı. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mad
deyi okumadan çıkıyorsunuz oraya. Açın okuyun 
lütfen, eski maddeyi lütjfen açın okuyun, aynı değil. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU '(Devamla) — Eski maddeyi de 
okudum beyefendi, esasta fark yok. . 
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61 ndi maddeye gelince, Anayasanın 67 udi mad
desi... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır hayır eski maddeyi okuyun... 

BAŞKAN — Sayın Bayez'it, lütfen efendim... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. OOŞKUNOĞLU (Devamla) — Bir dakika, onu 
da okuyacağım. 

Anayasanın 61 nci maddesini okuyorum : «Va
tandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, 
'seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî 
partii idinde stiyasî faaliyette bulunma ve halkoyla- . 
masına katılma hakkına sabliptir.» İşte .bu kanun tek
lifinde gosterldi ıbu. Şimdi, kanunda gösterilen şart
larla... 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 63 
ündi maddeyi okuyun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Devamla) — Şimdi 63 üncü 
maddeyi okuyorum; 63 üncü maddenin eski şekliyle 
yeni şekli arasında, yalnız para cezası farkı vardır; 
'2 500 lira 5 000 liraya çıkartılmıştır... 

M. TURAN BAYBZÎT (Kahramanmaraş) — 
Okuyun Sayın Başkan. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Devamla) — Efendim, bir da
kika, burada eski madde yok, yerii maddeci okuyo
rum. Müsaade buyurun efendim; siz ne soruyorsa
nız, bana sorunuz, ben de cevap vereytim. 

M. TURAN BAYEZİİT (Kahramanmaraş) — 
Lütfen eski madldeyi ve başlığım «okuyun da duya
lım efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Bayezft, lütfen; soru bölü
müne geçmedik... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Devamla) — Buradaki esas hü
küm, 2 500 liranın 10 bin 'liraya çıkarılmalıdır. 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, Anayasa Komisyonu Sayın Başkanı, 
«'Bana, ne soruyorsanız sorunuz» diye emrettiler, ben 
ide sualmü soruyorum. 

»BAŞKAN — Anlaşılmıştır. 
'MEHMET SEZAİ PEKUSLU (Ankara) — Sa

yın Başkan, devamlı müdahale ediyorlar, konuştur
muyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. OOŞKUNOĞLU (Devamla) — Şimdi bu itirazı 
yapan arkadaşlardan soruyorum; «Bu maddeya kal
dıralım, çıkaralım» diyorlar, bu maddeyi çıkarırsak, 

ne kalır geride; eski kanunun 63 üncü maddesi kalır. 
Binaenaleyh, bu maddeyi... 

'M. TURAN BAYEZJtT (Kahramanmaraş) — 
63 üncü maddeyi okuyun. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Okuma... 

BA$KAN — Sayın Bayez'it, lütfen efendim... 
Sayın Coşkunoğlu, konuşmanızı sürdürünüz efen

dim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. OOŞKUNOĞLU (Devamla) — «Bu maddeyi çı
karalım» diyorlar. Şimdi «örüyorum : «Geriye ne 
kalıyor?» Bu maddeyi çıkarırsak eski madde kalır. 
Eski maddede ise 2 500 lira para cezası vardır. Şim-
•di, bunun nesin'i münakaşa ediyoruz anlamıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkun
oğlu. 

Şahsı adına 'Sayın Salim Erel, buyurun. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; hepinüzı saygıyla selamlıyorum. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ÖörüşüJmekte olan 4Î3 »sıra sayılı yasa teklifinin 
son maddelerinin müzakerelerini 'bitirmek üzereyüz. 
(ANAP sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) Ana
yasamıza yakın bir önem taşıyan yasa teklÜfini, az 
sonra kanunlaştıracağız. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

IBAŞKAN — Sayın m'illetvekfilleri, hatübin konuş
ması duyulmuyor. 

SALİM EREL (Devamla) — Bu madde içerMn-
de, oy vermeyenler !iç*in 10 bin liralık 'bir ceza öne
riliyor. Bu maddeye ıgöre, oy vermeyenler, belki cüz
danlarını cezalandırmış olacaklar; ancak, vicdanları
mızı rencüde etmeyecek ve töhmet altında bırakma
yacak bir aday listesiyle ve adaylarla da karşılaşma-
ısı, Türk MMetinlin tab'iî hakkıdır. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

'Sayın milletvekilleri, elimde Yüce Atatürk'ün anı
larına ait 'bir kitap bulunmaktadır. Bu kitap, Türkiye 
Büyük 'Millet Meclisi Kütüphanesinden alınmıştır. Bu 
kitaptan «izlere, bu maddeyle îl'gffi bîr anı okuyaca
ğım. 

Sayın milletvekilleri, Atatürk, bir gece başbakan 
dışında ıtüm bakanları çağırmış... 
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BAŞKAN — Sayın mMletvekillerli, anlaşılamıyor, 
lütfen '(ANAIP sıralarından «Anlayamadık», «Anla
yalım» sesleri) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLil ((Te
kirdağ) — Anlayamadık, baştan anlatın. 

SALİM EREL (Devamla) — Anlamanız müm
kün değil de onun için, dinlemesen'iz de olur.-Çünkü, 
Atatürk'le iTgüli 'bir anıyı anlatıyorum; siz anlarsanız, 
o anının kıymeti kalmaz. 

AtatüTk, 'bir gece başbakan dışında tüm bakan
ları çağırmış; «Bu gece s'izlere, ne gilbli şeyleri yap
mamanız gerektiğirii, yaptığımız bir yanlışı anlatarak 
göstereceğim» dedikten sonra eklemiş, «Berlin'de 'ba
le kurslarına giden 'bir Türk kızından 'bir mektup al
mıştım. Para'sız kaldığımdan kurslara gidemediğini 
yazıyor, benden yardım istiyordu. Eğitim Bakanıyla 
görüştüm, ödenek 'bulduk ve Berlin'deki ilgili me
murumuz aracılığı ile 'bu parayı o kıza gönderdik. 
Bir ay sonra kız, 'bana 'bir mektup daha yazdı, para
yı almadığını 'bildirdi; çünkü o memur, parayı ver
mek 'i'i'çn kendisine bazı tekliflerde 'bulunmuş. Kız, bu 
tekli'fleru kabul etmektense, aç kalmayı da'ha uygun 
'bulmuş.» 

Bunları anlattıktan sonra Atatürk, Eğitim Baka
nına sordu : «Bu memurumuzu ne yaptık?» Oevap 
yok. O zaman Atatürk bakanlara dlönmüş, «Bu me
murumuzu ne yaptık, bil'İyor musunuz; milletvekili 
yaptık.» demiş. 

Allah, 'bu teklif yasalaştıktan sonra -hiç kimseyi, 
•Hiçbir arkadaşımızı hedef almıyorum, töhmet altın
da bırakmıyorum- böyle adayları bulundurmaktan 
yoksun etsin. 

Saygılar sunarım. {ANAP sıralarından gürültü
ler) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te-
kÜrdağ) — 'Ne demek İstiyorsun? 

»BURHAN KARA (Giresun) — Sonunu anlaya
madık. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — İkaz 
ediniz Sayın Başkan, ne demek istiyor? 

DEVLET BAKANI 'M; VEHBİ DİNÇERLER 
i(fstaribül) — Meclisin manevî şahsiyetimi hedef alı
yor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erel, Meclisin manevî şa'h-
s'iyetini hedef alan bir sözünüz var mıydı efendim? 

SALİM EREL '(Konya) — Hayır efend'im. 
Söz konusu şudur : Bu madde ki, oy vermeyen

ler 10 ıblin Ira ceza verecekler, oy verenler de vic
danen müsterih olacak, o sebeple karşılaştırdım. 

BAŞKAN — Meclisle ilgili her hangi bir söz 
veya kastınız?.. 

SALIM EREL (Konya) — Hayır efendim, kas
tım yok. 

BAŞKAN — Peki Sayın Erel. 
Sayın Milletvekilleri, madde üzerinde görüşmeler 

bitti. 
Sayın Anka'n, dizin bir sorunuz vardı. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Evet 

efendlim. 
BAŞKAN — Başka sorusu olan?. Yok. 
Sayın Türkân Arıkan, buyurunuz efend'im. 
EROL AĞAGİL {Kırklareli) — Sayın Başkan, 

hükümet yerinde yok efendim. 

BAŞKAN — Hükümet burada efendim, sayın 
bakan buradalar. '(Gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, lütfen gürültü yapmayınız 
efemdüm, ses duyülamıyor. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkanım... 

ABDULHALIM ARAŞ '(Kocaeli) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Efendim?.. 
ABDULHALİM ARAŞ ı(Kocael'i) — Sayın Baş

kan, bir Meclis Başfcanvekili olarak söz «ah'ibî değli-
l'irn; fakat çok üzülüyorum; çünkü bu kürsü millet 
kürsüsü değildir, kaldırınız... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Hangi kürsü Sayın Arals? 
NİHAT AKtPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, söz 

İstiyorum; ama burayı göremiyorsunuz herhalde. 

BAŞKAN — Niçin s*öz İstiyordunuz Sayın Ak-
pak? 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Dem'in hemen ko
nuşmayı bağladınız, dışarıdan el kaldırıldı sfiz ıgöre-
ımediin'iz. 

Sayın Başkan, burada milletvekilliği haysiyetini 
rencide etmeye kimsenin hakkı yoktur. Hele yüce 
Meclisimizde konu dışında bir hikâye anlatılarak, 
«O kimseyi ne yaptınız?» sorusuna karşı, «MîUet-
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DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER 
(Dstanbul) — Ne demek istedi, anlayamadık. 

BAŞKAN — Sayın mlletvek'illeri, Sayın Erel, 
•dizlerin de İsteğiyle Atatürk'ten b'ir fıkra okumuş
tur. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Son 
yorumu nedir? 

BAŞKAN — Son yorumu, hiçbir milletvekillini 
hedef almadığım... 
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vekilii yaptık» demekle milletvekilliği rencide edil
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Akpak, o konuda siz söz is
temiş miydiniz efendim? 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Bağırdım; ama 
duyuramadım. 

BAŞKAN — 'Söz (istediğinizi göremedim. 
•Sayın Erel'e konuyu açıklattırdım. Sayın Erel, hiç-

'bir milletvekilini... (ANAP sıral'arm'dan gürültüler) 
Nİ1HAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, gel

miş geçmiş tüm milletvekilleri rencide edilmiştir, za
bıtlara bakabilirsiniz, 'bu bir hakarettir; gelmiş geç
miş meclîsleri rencide edecektir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çok 'gürültü 
oluyor, konuşmalar duyul'amıyor; lütfen konuşmaları 
dinleydim. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkanım, 
eğer 'bahse konu olan hikaye ciddî ise, bu milletvekili 
parlamentolarımızdan geçmiştir. Dolayısıyla, -bugü
ne 'kadar geî'miş geçmiş bütün milletvekilleri zan al
tına girecektir; lütfen bunu değiştirsinler. 

BAŞKAN — Sayın Akpak, sanıyorum Sayın Erel 
•onu yazjlı bir kitaptan okudular. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, bu
rada inisiyatifinizi kullanmanızı istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tezahürattan 
ve gürültüden okunan kısmın nerede ilse 'bir bölümü, 
Başkanlıkça 'dahi duyulamadı. 

Sayın Erel, o son 'bölümü bir kere daha okuyun. 
(ANAP sıralarından «Niçin kürsüye çıkıyor» sesleri, 
gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Hiç ol
mazsa, bir daha okumasın. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
'(îstanbul) — Okusun efendim, okusun. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BASRA'N — (Sayın milletvekilleri, sayın millet
vekilleri blir dakika. «Demin okunan anının bir bö
lümünde mflletvekilîerine hakaret var» denildi; Sayın 
Erel, hiçbir milletvekilini kastetmediğini, hele yüce 
Meclisin kişiliğini kastetmediğini, demin yerinden açık
ladılar. (ANAP sıralarından gürültüler) 

'NİHAT 'AKPAK (Sakarya) — O hikâyeyi niye 
anlattı? 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen, lütfen... 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) — Efen
dim, kendisi de milletvekili. 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Sayın Baş
kan, kitabı tekrar okusunlar, ne demek istiyorlarsa 
'bize 'açıklasınlar anlayalım. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri lütfen... 
Sayın milletvekilleri, kitap gördüğünüz gibi Mec

lis kitaplığından alınmış 'bir kitaptır. 
(DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te

kirdağ) •— Sayın Başkan, hâlâ 'Meclise hakaret edi
yor, niçin okutuyorsunuz? 

BAŞKAN — Kitapla illgili hür anı alınmıştır... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 

Başkan, kitabın yazarı kim? 

BAŞKAN — Yazarı Nilüfer Kurtuluş, Meclis Kü
tüphanesinin bir kitabıdır. 

Sayın Erel... 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; yüce Mecliste infial uyandırmak ve 
elektrjklü 'bir hava yaratmak için bu konuşmayı yap
mış değilim. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
I (İstanbul) •— Espri için. 

SALİM EREL (Devamla) — Hayır. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Elimde Atatürk'ün anılarına alit Türkiye Büyük 
'Millet 'Meclisinden, yani kaynağı meşru olan bir yer
den alınmış bir eser vardır, «Anılar Kitabı» 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Niçin okuyorsun? (ANAP Biralarından gü
rültüler) 

SALfM EREL (Devamla) — Burada yazılı olan 
olay bir münferit olaydır, olabilir... 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — ©unun ne alakası 
var, ayıptır. 

SALİM EREL (Devamla) — Ben bütün arkadaş
larımı töhmet altında bırakmıyorum, şu anda mil
letvekilliği şereflini tatmış olan arkadaşlarınızdan bi
ri de 'benim... (ANAP sıralarından gürültüler) Bu ka
nunun, 'bu memlekete hayırlı sonuçlar getirmesini di
lemek maksadıyla söyledim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Hâlâ okuyor. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

SALİM EREL (Devamla) — Memleketimiz, 
1960'tan 1980lere kadar demokratik kurallar dışında 
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'bazı müdahalelere uğradı. Bu müdahaleleri oluşturan 
ve... '(ANAP sıralarından «Hâlâ konuşuyor» 'sesleri, 
gürültüler) 

'BAŞKAN — Sayın Erel, anlaşılmıştır; herhangi 
hür kasıtla, peşin 'fikirle söylenmemiştir. 

SALÎM EREL (Devamla) — Herhangi 'bir kasıtla 
söylemedim. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından «Hâlâ 
dalga geçiyor» sesleri, ısıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler)' 

ATİLLA SIN (Muş) — Sayın Başkan, Mir daki
ka efendim. 

«1960 ve 1980'lerde demokrasi, demokratik ku
rallar dışında bazı müdahalelere uğradı» dediler. Bu 
'Sözleriyle ne demek istediler, açıklasınlar? 

BAŞKAN — Sayın Sın, konu anlaşılmıştır. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, usul 

hakkın'da 'bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Yerinizden olmak üzere, (buyurun 
efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Efendim, Millet
vekili Halim Araş, arkalardan kürsünün önüne kadar 
gelerek, kızararak «Bu kürsü Millet Meclisi kürsüsü 
değildir» diye 'bir Söz sarf ettiler. Kendi Başkanlığın
da da bu kürsü 'buradaydı. Ne demek istediğini bize 
izah etsinler? 

BAŞKAN — Sayın Fırat, onu kendilerine sora
cağım. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — O, blir irifialhi 
neticesidir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bunun infialle ne 
alakası var? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

Sayın Fırat, Sayın Akpak, lütfen yerinize otu
runuz. 

ABDULLAH ALTINTAŞ (Afyon) — Sayın Baş
kan, Meclise dil uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Dil uzatılmamıştır «fendim. 
ABDULLAH ALTINTAŞ (Afyon) — Uzatılmış

tır efendim. 
BAŞKAN — Kesinlikle uzatılmamıştır efendim. 

(ANAP sıralarından (gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, bir dakika 'efendiinı... 

ABDULLAH ALTINTAŞ {Afyon) — Efendim, 
adı belli olmayan bir kitaptan pasajlar okuyarak 
Atatürk ve onun eseri yüce Meclîs töhmet altında 
'bırakılmıştır. 
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ABDULHALtM ARAŞ (Kocaeli) — Sayın Baş
kan... 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 'bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Sayın Arals, demin söyledikleri konuda açıklama 
yapacaklardır. 

Buyurun Sayın Araş. 
ABDULHALİM ARAŞ '(Kocaeli) — Sayın Baş

kan, değeri'i milletvekilli arkadaşlarım;; Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanvekili olarak, hiç'bir tar
tışmaya 'girmeme konusunda, Anayasa (bize kesin 
emirlerini verimli ştir. 

Fakat, bir konuyu vuzuha kavuşturma zaruretini 
hissettim ve söylememem gereken hir sözü söyledi
ğim üçin de özür diledim. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
'Sözünü geri al. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen... 
ABDULHALİM ARAŞ '(Devamla) — Şimdi, 'be

nim (ifade etmek istediğim konu, bu kürsünün... (SHP 
ve MDP sıralarından, «Kürsü değil, mikrofon» ses
leri) IBu mikrofonun, yanlış kullanılması amacından 
kaynaklanmaktadır. Bu mikrofonu oraya koyan ar
kadaşlar, soru sormada kolaylık getirmek* (için bu 
imkânı sağlamışlardır. Aslında, benim şahsî kanaa
time göre, hu mİkro'fondan konuşmamak gerekir; 
çünkü, içtüzük diyor ki, «Milletvekili oturduğu yer
den sualıini sorar» (Kime soracak; ıtfa'biî ki Meclis Baş
kanına soracaktır. Meclis Başkanı, bunu sual ma
hiyetinde görürse, o takdirde cevaplanmak üzere 
ilgili bakana aksettÜrir. 

İM. TURAN BAYEZtT ((Kahramanmaraş) — 
Oturduğu yerde ses cihazı yok. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Milletvekili... 
A B D U L H A I J M ARAŞ (Devamla) — Ben bu 

mikrofonun, sadece sual için kullanılması gerektiği 
ve kötüye kullanılması sehebiyle de hu mikrofonun 
ka'Mırılm'a'sı zaruretine işaret ettim. 

Ben kürsüde 'bulunduğum dönemlerde, bu mikro
fon sadece sual müessesesi İçin kullanılmış; 'başka 
türlü kullanılmamıştır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bunları kim kul
landı? 

AYDIN GÜVEN GÜÎlKAN (Antalya) — Peki, 
ama bunlar ne? Bunlar da zamanında mikrofon için 
konulmuş. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ABDULHALİM ARAŞ (Devamla) — Şimdi, Sa

yın Ayhan, şahsî hîslerinizi... 
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AYHAN FIRAT (Malatya) — «Sayın Ayhan» 
değil, «Sayın Fırat» denir; önce hitap şeklini öğre
nin. Diliniz dolaşıyor, oturun yerinize. 

'BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen... 

ABDULHALÎM ARAŞ (Devamla) — Şahsî gö
rüş ve hislerînizü ıflfade için şahsıma tecavüz etmeyi
niz. özel bir (meseleniz varsa, özel 'bir konuşmanız 
olacaksa; sizinle her zaman özel konuşmaya hazı
rım. (ANAP sıralarından 'alkışlar) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araş, konu 
anlaşılmıştır; Başkanlık Divanında tekrar görüşüle
cektir. 

ISayrn milletvekilleri, sorular 'bölümünde Sayın 
Arıkan'a söz vermiştim. 

©uyurun Sayın Arıkan. (Gürültüler) 
ABDULHALJM ARAŞ (Kocaeli) — Sizinle son

ra hesaplaşacağız. {Gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya)) — Sayın Başkan, 
«Hesaplaşacağız» diyor. 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri... Sayın 
Fırat, lütfen... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Tehdit ediyor Sa
yın Başkan, yakışır mı, yakışır mı?.. (Gürültüler) 

'BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Ne halde çıktı şu

raya, ıgördük. 
BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri... 
Sayın Arıkan devam edin. 
EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Kendileri, Tür

kiye Büyük M'illet Meclisli Başkanlığına vekâlet et
tiği için, kürsüyü derhal kaldırabilirler, yetkileri var. 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, ikinci defadır Sayın 
Arıkan'ın sözünü kesiyorsunuz, lütfen efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — tç iç, gel buraya... 
iBAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen... Sayın Fırat... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Çok rica ederim... 

(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Fırat, Sayın Fırat... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — İçip içip gel, son

rada... 
İBAŞKAN — Sayın Fırat, Sayın Fırat... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — »Beni tehdit edi

yor. 
(BAŞKAN — Sayın Fırat, Sayın Fırat... Sayın mil

letvekilleri, lütfen... 
'Buyurun Sayın Arıkan. 
CAKFT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

Meclis Başkanı tehdit etmez. 

BAŞKAN — Tehdit yoktur. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «Hesaplaşacağız» 

diyor; bunu Mecliste söyleyemez. (ANAP sıraların
dan «Yeter 'be, yeter» sesleri, gürültüler) 

iBAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen oturun; Sayın 
Arıkan arkadaşımız konuşuyorlar. Sonradan hu ko
nuda söz isterseniz veririm. 

Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 1983 

seçimlerinde oy kullanmayanların cezası 2 500 lira 
İdi; oysa getirilen 'bu teklifle, 10 hin liraya çıkarılı
yor, yani yaklaşık olarak yüzde 300 zam yapılıyor. 
Bu artışın gerekçesi nedir? Bu artış enflasyon ora
nına mı paraleldir, yoksa enflasyonun "birkaç katını 
mı alıyorlar? Bu konuda 'bilgi istirham ediyorum. 
'(Gürültüler) 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Arıkan'ın sualindeki manayı çok iyî 
anlıyorum, yorumunu da hliTiyorum; ancak şunu arz 
edeyim : Teklifi yapan sayın milletvekillerinin tak
diri budur, komisyon da öyle kabul ermiştir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde İki önerge vardır; 
önce ıgeliş sırasına göre, sonra aykırılık derecelerine 
göre okutup işleme koyacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
413 sıra sayılı raporun 35 inci maddesinin metin

den çıkarılmasını arz ederiz. 
M. Turan Bayezit Coşkun Bayram 

Kahramanmaraş Adana 
Isa Vardal A. Sırrı özhek 
Zonguldak Adıyaman 

Edip özgenç H. Avn'i Sağesen 
İçel Ordu 

Türkiye IBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 413 sıra sayılı kanun tekifinin 

35 inci maddesi ile getirilmek istenen yeni düzenleme; 
Anayasamızın €7 nci maddesine aykırı olduğundan 
'bahis konusu maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hüseyin Aydemir Hayrullah Olca 
îzmir< izmir 

M. Kemal Gökçora M. Sait Erol 
Bursa Hakkâri 

Hüsamettin Konuksever Saibit Batumlu 
Edirne istanbul 
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MADDE 35. — 10.6.1983 tarih 2839 sayılı Mil
letvekili (Seçimi Kanununun 63 üncü maddesi yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Gerekçe ': 
Bu madde,. Anayasamızın 67 nci maddesine ay

kırıdır. 
Seçme, 'geçilme, siyasî faaliyette bulunma ve halk

oyuna katılma Anayasanın bu hükmüyle vatandaş
lara bir ödev olarak verilmemiş; sadece bir hak ola-
ra'k tespit edilmiş ve seçimlerin serbest olduğu belir
tilmiştir. 

Hak sahiplerinin ise, haklarını kullanmak veya 
kuDIanımaımak kendi 'iktidarlarında bulunan bir hu
sustur. 

Seçimlere katılma mecburiyeti, vatandaşın Ana
yasa ile gözetilen oy hakkı ve oy serbestliğine ağır 
biçimde kısıtlama getirir ve Anayasaya aykırı düşer. 

Seçmenlerin oy kullanmaları kadar, oy kullanma is
tememelerine de demokratik bir halk gözüyle bakılma
lıdır. 

Bu sebeple Milletvekili Seçimi Kanununun 63 ün
cü maddesi; yasa metninden çıkartknıalı ve Anayasa
ya aykırılık giderilmelidir. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık derecesi
ne göre işleme koyuyorum. 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir ve arkadaşla
rının önergesi : 

MADDE 35. — 10.6.1983 tarih 2839 sayılı Mil
letvekili Seçimi" Kanununun 63 üncü maddesi yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılıyor 
mu?. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KİÂMİL 
T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

önerge sahiplerinden söz isteyen?. Yok. 
önergevi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmevenler... önerge kalbul edilmemiştir. 
Difter önergeyi okutuyorum : 
Kahramanmaraş Milletvekili Turan Bayezit ve ar

kadaşlarının önergesi : 
Yüksek Başkanlığa 

413 sıra sayılı raporun 35 'inci maddesinin metin
den çıkarılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılıyor mu?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMjL 

T. OOŞKUNOÖUU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz. 

Önerge sahiplerinden söz isteyen var mı?. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN OAYBZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 63 üncü maddenin 
Anayasaya aykırılığını geniş ölçüde tahlil etmeyece
ğim.; Çünkü, Anayasaya aykırılık, Anayasaya saygı
yı, ona uyma, onu uygulamada görenlerle; Anayasa
ya aykırılık, Anayasaya saygıyı, onu sözde savun
mada görenler arasında farklı anlamlar taşıyor. Bu 
itibarla, tahlilini yapmıyorum; ancak, Anayasanın iki 
hükmünü hatırlatmak istiyorum. 

Anayasamızda, hak, mükellefiyet ve ödevler üç 
ana konuda şöyle sıralanmış: Anayasanın 72 nci 
maddesi, «Vatan hizmeti, her Türk'ün hakkı ve öde
vidir», demiş, hak ve ödev niteliği yan yana, bu ne
denledir ki, vatan hizmetinden kaçarsanız, cezası var
dır. 

Yine, Anayasamız vergi yükümlülüğünü düzenle
yen 73 üncü maddesinde, «Herkes vergi ödemekle 
yükümlüdür» denmektedir, bir yükümlülüktür; eğer, 
yükümlülüğü yerine getirmezseniz cezası vardır. 

Ancak, seçme ve seçilme halklarını tanzim eden 
67 nci maddesinde ise; «Vatandaşlar, seçme, seçil
me, halk oylamasına katılma hakkına sahiptirler» de
nilmiştir. Bu nedenle, Anayasamızın sistematiği içe
risinde, seçime katılıp veya katılmama vatandaşın 
bir görevi, bir mükellefiyeti değil, hakkıdır. Hakkı 
kullanmamanın, ceza ile tehdit altına alınması, yap
tırım altına alınması, bu teklifteki espride, bu teklif
teki düşüncede mevcuttur. 

Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı, bu madde
nin yeni getirilen şeklinin eskisiyle mukayesesini ya
parken, sadece cezanın rakam olarak artırıldığını 
söylediler. Görüyoruz ki, hukukçu arkadaşlarımız, 
Anavatan Partisinin «Her şey paradır» felsefesine 
kendilerini kaptırmışlar, maddenin özünü, niteliğini 
bir köşeye atmışlar. 

Yine gördük ki, bir mühendis arkadaşımız - kut
larız kendisini ve mücadelesini - değme hukukçula
ra taş çıkartır şekilde kanunun savunmasını yaptı. 

Buradan şu neticeye varmak istiyorum; ceza ko
nusunda; temenni ediyorum ki, bir hukukçunun yap
tığı hata, bu kadar fahiş gözler önüne serildi, ama 
mühendislerin yapmış olduğu hata, ileride Türk de
mokrasisine bu kadar zarar vermesin. 
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Sayın Başkan, kanunun eski halinde, «İlık seçim- I 
de oy kullanmayanlar» deyimi vardır ve metinde de 
ilk milletvekili genel seçimlerinde oy kullanmayan
lara para cezası verilmesi esası yer almıştır. Bir ih
tilal hükümetinin, bir geçiş hükümetinin yaptıracağı 
ük seçim olduğu için 'bu doğaldır. Onun, hiç değil
se, seçimlere iştirak suretiyle kamuoyunda (bir ka
bul gördüğünü ispat bakımından, iştiraıkin yüzde yüz 
olması öngörülmüştür ve kendi bazında <bûr mantık 
taşır. Makuldür. Ama... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
Mahallî seçimlerde de var. 

İM. TURAN BAYE2İT (Devamla) — Mahallî 
seçimlerde yok; okuyun lütfen, teklifinizde de yok 
Sayın Başbalkan, 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — 
Hayır, yok^ 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Acaba 
Anavatan iktidarı, niçin vatandaşı mutlaka oy kul
lanmaya zorluyor, şimdi bu noktaya -geleceğim. I 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, lütfen sükûneti temin eder misi
niz? Ben hukukî izahat veriyorum, sataşmıyorum, sa
taşacak bir şey de söylemiyorum. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — İsterseniz 

diyalogu da yaparım, nasıl olsa saat 24.00'e geldi. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Anavatan I 

iktidarı niçin vatandaşın mutlaka oy kulanmasını I 
sağlamak istemektedir? Biz bunu, vatandaşın demok
rasiye 'katılımı gibi bir felsefe ile izah etme imkâ
nını bulamıyoruz. Eğer sizin niyetiniz bu olsaydı, I 
getirdiğimiz teklifin içeriğinde diğer maddelerin de 
katılımcılığını sağlardınız. Niyetiniz bu değil. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Siz niye korkuyor
sunuz? I 

İM. TURAN BAYEZİT (Devamla) — O halde 
niyetiniz ne? Biliyorsunuz 25 Mart seçimlerinde yüz- I 
de 30'un üstünde bir oy, 6 Kasım özelliği nedeniyle 
Mecliste temsil edilmedi ve Türk demokrasisi Ba-
fi(da her zaman tenkit edilir, teşnî edilir hale geldi. I 
Önümüzdeki ilk genel seçimlerde ne olacak? Her ne I 
kadar partinizin ve Sayın Başbakanın hesabı, sağdaki I 
ufak partilerin kazanma şansları olmadığını göre- I 
rek size oy vereceği varsayımına dayanıyor ise de; I 
diyelim ki, dışarıdaki asgarî 4 parti ancak yüzde se- I 
kiz, veya on alarak, yüzde otuz otuzaltı civarında I 
bir oy topladı; ama Meclise giremedi; işte siz, önü- I 
müzdeki seçimlerde Türkiye'deki bu serbest seçim- | 
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lerle teessüs etmiş demokrasiyi, Batıda yine müna
kaşa mevzuu yapacaksınız. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — O ka
nun maddesi., 

ATILLA SIN (Muş) — Siz kaç yıl valilik yap
tınız?... 

M. TURAN IBAYEIZ1T (Devamla) — Yüzde otuz 
ötuzüçü, Mecliste ıtamısil edilmeyecek, geri kalan yüzde 
60'ın yüzde otuzbir otuzÜfcMni alan iktidar olacak 
ve Türk demokrasisi yine Batı Avrupa'da münaka
şa edilecek ve özgürlükten, demokrasiden yana olan 
Batı Avrupa, sizin yüzünüzden kapılarını Türk Mil
letinin suratına çarpacaktır. Bu vebali de düşünme
niz gerekir. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

Sayın Başkanım, niçin biz bu maddenin kaldı
rılması hakkında önenğe verdik, onu da izah ede
yim. Bu sistemle, getirilen seçim sistemi, çanakü 
konkene döndürüldü; mutlaka çanağa para atılsın is
tiyorsunuz ve bunu da, o çanağa para atılmasının 
müeyyidesi olaralk getiriyorsunuz. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Biraz daha ciddî 
olunuz, burası Millet Meclisi. 

İM. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sistemin 
teşbihi budur, 

Bu nedenledir ki, cezayı, miktarını da yüzde 400 
artırarak muhafaza etmek istiyorsunuz. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Ne demek istiyor
sunuz siz? 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Sayın Baş
kanım, söylediğimiz sekiyle, yüzde 35 nispetinde oy 
alan bir partinin, bir iktidar temin etmesini sağlaya
cak bir sistemdir. 

Bu sistemi göz önüne aldığımızda, «Acaba Sa
yın özal, siyasî çözümlerde de, bir geriye dönüş 
içinde midir?» diye düşünüyoruz. Ekonomide baza 
önemi konularda liberaizmden geriye dönüşün 
mevcudiyetine baktığımızda, «Acaba bu konuda da 
•mı bir geriye dönüş içinde midir?» diye düşünüyo
ruz. 

İLHAN AKÜZÜM ı(Kars) — Sayın Başkan, bu 
söylediklerinin madde ile ne alakası var? 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, konuşmanızı topar
layınız. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkanını. 

Neden bu şekilde düşünüyoruz: Bağışlasın bizi, 
Sayın özai'a her zaman, «ıMemleketi anonim şirket 
gibi idare ediyorsunuz» derdik; hata etmişiz; çün
kü, anonim şirketlerde yüzde 51 oy esası hâkimdir, 
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siz, 'bununla yüzde 30 küsur oyu hâkim kılıyorsu
nuz. 

Bu nedenle," bu seçim sisteminin mekanizması 
içerisinde vatandaşa ceza verilmesini, Anayasamıza 
ve her şeyin üstünde insan halklarına aykırı görüyo
ruz; takdir sizindir. 

• Saygılar sunuyorum. (SOP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
EYÜP AŞIK (Tralbzon) — Sayın Başkan, sa

taşma dolayısıyla söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi sataşma dolayısıyla efen
dim?. 

EYÜP IŞIK (Tralbzon) — Sayın Başkan, sataş
manın bana getirmiş olduğu haktan istifade ederek 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz, önerge üzerinde sade
ce önerge sahibinin konuşma hakkı vardır. 

EYÜP AŞIK (Tralbzon) — Müsaade ederseniz 
kürsüden belirtmek istiyorum, zapta geçmesi açısın
dan. 

BAŞKAN — Zapta geçmesi açısından, oradan 
'belirtiniz bana. 

EYÜP AŞIK (Tralbzon) — Sataşma konusunda 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma' ayrı 'bir konudur; ancak, 
açıklamak istediğiniz bir husus varsa, yerinizden 
açıklayınız, konuyu alıp zapta geçelim; çünkü, söz 
verme hakkımız yoktur. 

EYÜP AŞIK (Tralbzon) — Sayın Başkan, sayın 
konuşmacı, iki sefer «Mühendisler batıracak» şek
linde sataşmada bulundu. Konuşmacıya çok tolerans
lı davrandınız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aşık yerinizden açıklayınız. 
(SHP sıralarından «Mikrofondan açıklasın» sesleri) 

Mikrofona buyurun Sayın Aşık. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, Sayın 

Bayezit, Anayasada oy kullanmanın vatandaşlara 
hak olarak verildiğini; dolayısıyla vazife olmadığını 
ve ıbu vesile ile de buna ceza verilemeyeceğini iddia 
etmiştir. 

Anayasanın «Seçme ve seçilme hakkı»nı düzenle
yen 67 inci maddesi aynen şöyle: «Vatandaşlar ka
nunda gösterilen şartlara uygun olaraJk seçme ve se
çilme hakkını kullanır.» Evvela kanunda gösterilen 
şartlara uygun olarak» dendiğine göre böyle bir dü
zenleme yapmak mümkündür. Örnek vereceğim: 1983 
seçimlerinde bu ceza bir defaya mahsus olarak uy
gulanmıştır. Gerçi o zaman Anayasa Mahkemesine 
gitme imkânı yoktu denebilir... 
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HALİL İBRAHİM KARAL (Ankara) — Nere
si sataşma bunun? 

BAŞKAN — Sataşma değil sayın milletvekili. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — O zaman Anayasa 

Mahkemesine gitme imkânı yoktu. 25 Mart mahal
lî seçimleri dolaylısıyla getirilen kanunda gene bu 
ceza uygulanmıştır. 2 500 lira ceza uygulanmış ve 
bunun üzerine Anayasa Mahkemesine başvurulmuş; 
fakat kalbul görmemiştir. O vesile ile Anayasaya ay
kırılık mevzubahis değildir. 

Arz ederim., 

BAŞKAN — Anlaşılmış ve tutanaklara geçmiştir 
Sayın Aşık. 

Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunu
yorum: Önergeyi kabul edenler... Kalbul etmeyenler... 
önerge kalbul edilmemiştir. 

35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 35 inci 
maddeyi kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... 35 inci 
madde kalbul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 36. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer, 
BAŞKAN — Madde üzerinde Söz isteyen var 

mı?... Yok. 
Önerge?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 37. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 

mı?... Yok. 
önerge?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Tümünün oylanmasından önce, oyunun rengini 

belli etmek üzere Sayın Faik Tarımcıoğlu, lehte; 
Sayın Ertuğrul Gökgün, aleyhte söz almışlardır. 

Sayın Faik Tarımcıoğlu, ibuyurun efendim. 

FAİK TARIMCIOĞLU <pMıis) — Sayın Başjkan, 
sayın milletvekilleri; gecenin bu ilerlemiş saatinde 
kıymetli vakitlerinizi dalha fazla almayacağım. Za
ten arz ettiğim tezkerede de kısa konuşacağımı be
lirtmiştim, o sdbeple oyumun rengini belli etmek 
üzere lehte kısaca malumat arz edeceğim. 

1950'den itibaren, yani Türk demokrasisi kör 
topal yürürken, sürekli raydan çıkıp kazaya uğrar
ken, ıbir eksiklik görüyorum. Nedir o eksiklik?..* 
(Bakanlar Kurulu sıralarından gürültüler) 
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Sayın Başbakanım, lütfen dinlerseniz memnun 
olurum. 

O eksiklik şudur: Bir parti seçimle iktidara geli
yor; ama katiyen seçimle gitmiyor. 1950'de böyle 
oldu; Demokrat Parti iktidara geldi, ihtilalle gitti. 
Bilahara Adalet Partisi iktidara geldi, muhtırayla 
gitti ve 112 Eylül... Bu tablo içerisinde eksik olan şey, 
bir partinin iktidardan seçimle gitmemesiydi. Bu 
bir eksikliktir ve işte bu kanunun lehinde söz al
mamın sebebi budur. ANAP grubunu ve kahramMi-
ca mücadele veren Sayın Aşık arkadaşımızı tebrik 
ediyorum; çünkü, bu kanunla, ANAP, iktidarı se
çimle başka (bir partiye devredecektir. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Arz ederim, (MDP ve SHP sıralarından alkış
lar) 

İBAŞKAN — Oyunuzun rengini belirtmediniz 
Sayın Tarımeıoğlu. 

FAİK TARIMOOĞLU (Bitlis) — Lehte. 
BAŞKAN — Oyunuz, kabul oluyor. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 

Başkan sözcü kanunun aleyhinde bulundu bulundu, 
ondan sonra da reyim kanunun lehinde olacak dedi, 
beyaz oy verecek mıi7 

BAŞKAN — Kanunun aleyhinde bulunmadı Sa
yın Pehlivanlı. Oyunun rengini belli etti. 

Şimdi aleyhte, birinci sırada Ertuğrul Gökgün, 
buyurun ©fendim. (MDP sıralarından alkışlar) 

Sayın Gökgün, kısa, açık ve gerekçeli ola
cak. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN ı(Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Zonguldak Milletvekili Per
tev Aşçıoğlu ile Nıiğjde Milletvekili Haydar Özalp'in 
hazırladıkları ve Sayın Aşık'ın da savunmaya de
vam «ittiği 413 sıra sayılı Kanun Teklifinin müzake
relerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Saat 24.00'e 
geliyor..., 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Başüs-
tüne beyefendi; Antalya'ya eğlenceye mi gideceğiz; 
acelemiz ne yani? 

(BAŞKAN — Siz devam edin Sayın Gökgün. 
Sayın milletvekilleri, lütfen hatibin sözünü kesme

yin. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN ^Devamla) — Bu tek

lif Anayasanın şu maddelerine aykırıdır: 
1. TRT ile ilgili 31 inci maddesine açık seçik 

aykırıdır. 10 uncu maddesi, Anayasanın 67 nci mad
desi, Anayasanın 133 üncü maddesi ve muvazaa yo-
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] luyla, halkın «Piyango milletvekilliği» dediği, sizin 
I teklifinizde de «Kontenjan milletvekilliği» dediğiniz 

'konu 84 üncü maddeye aykırıdır, bu bir. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Niye?... 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Niyesini 

I açar okursunuz, öğrenirsiniz. 
I iBu teklif kanunlaştığı takdirde, yurt düzeyinde si-
I yasî huzur yok olacaktır. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Niye?. 
I ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Burası 
I eğlence yeri değil beyefendi; burası Türkiye Büyük 
I Millet Meclîsi, sizi nezakete ve Meclisin mahabetıi-
I ne saygıya davet ediyorum,, (SHP ve MDP sırala-
I rından «Bravo» sesleri alkışlar) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Senin 
I söylediğin ciddî» olacak; onun söylediği gayri ciddî 
I olacak öyle mi? 

'BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen... 
I iSayın Gökgün, devam ediniz. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen oyunun rengi-
I m 'söyle yeter. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sayın 
I Başkan, ağır bir şekilde cevabını vereceğim. 
I Beyefendi, ben burada, Edirne'de yasak yere eki-
I len çeltiklere su verilip, yasak olmayan yerlere veril-
I memesi konusunu konuşmuyorum; ağzımı açtırmayın 
I benim. (SHP ve MDP sıralarından alkışlar, ANAP 
I sıralarından gürültüler) 

I BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sayın Baş

bakan, burada, siyasî istikrar yerine, hükümet istik-
I ranndan bahsetti; siyasî istikrarla hükümetin istikrar 
I içinde olmasını birbirine karıştırdı. Siyasî istikrar baş-
I kadir, istikrarlı hükümet başkadır. Siyasî istikrar, bü-
I tün yurdun tamamını ilgilendirir. 

I Azınlık oylarıyla şimdi iktidarsınız; yüzde 55 oyla 
I burada muhalefet var, yüzde 45 oyla siz iktidarsınız. 
I (ANAP sıralarından gürültüler) Evet öyle, yüzde 25 -
I yüzde 24,7 MDP, yüzde 30 küsur Halkçı Parti. (Gü

rültüler) 
I BAŞKAN — Sayın Gökgün, sayın milletvekilleri... 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVL1 (Te-
I kirdağ) — 25 Martı da söyle. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Bir daki-
I ka, lütfen sözümü kesmeyin. 
I BAŞKAN — Sayın Gökgün, biliyorsunuz kısa 
I ve gerekçeli olacak ve oyunuzun rengini belirteceksi-
I niz; bu amaçla söz aldınız. 
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ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Kısa ve 
gerekçeli. 

Şimdi istikrar yerine, istikrarsızlık getirmektedir 
bu teklif. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen.,. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Azınlık 

oyları iktidar olacaktır. Bir kere düşününüz» bir vila
yette 4 milletvekilliğini kazanan bir partinin mensup
ları, bir siyasî oyunla yeni getirmiş olduğunuz teklif
teki oyunlarla kaybedecek ve çok az oy alan kişiler 
milletvekili olacak. Bu, oy kullanan vatandaşı da, ka
zanamayanı da çıldırtır ve memlekette huzur, sükun 
kalmaz; demokrasiye aykırıdır. 

BAŞKAN — Oyunuzun rengini de belirtin Sayın 
Gökgün. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Belirtece
ğim Sayın Başkanım; lütfen, daha söyleyeceklerim 
var. 

Seçimi tahrip edip, ona gölge düşüren bir sistem, 
demokrasinin de tahribini doğurur, iktidarınız demok
rasiyi tahribe yanaşmakta ve ondan hoşlanmamak
tadır. Bunun belirtileri vardır. Bu belirtilerin başında 
Sansür Kanunu var. Müsterih olunuz, Türk basını si
zin baskılarınızdan korkmayacak; kapıyı kapatsanız, 
bacadan Türk milleti için kamuoyu yaratacak güç
tedir. 

DEVLET BAKANI M. VEHBt DtNÇERLER (İs
tanbul) — Sayın Başkan, «Sansür Kanunu» diye bir 
şey yok. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — TRT'yi 
kapamakla Türk milletinin ağzını tutamazsınız; fısıl
tı gazetesi ile sizin hakkınızdan gelecektir. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Siz ayakta durun, 
yeter. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Bu teklif 
kanunlaştığı takdirde, aile partileri doğacak, oligarşi 
meydana gelecektir; işte, kanunun ilk etkisini size 
gösteriyorum : İşte bakanlar Antalya'da bir eğlence
de, göbek atarak demir madamlar yaratmaya çalışı
yorlar. işte, sizlerin ayağına atılacak bu kement. (Gü
rültüler) Heyecanlanmayınız... Lütfen heyecanlanma
yınız, sizin için söylüyorum, sizin ayağınıza atılacak. 
Aziz kardeşim; ciddî söylüyorum, senin için söylü
yorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Ne alakası var, 
biraz ciddî ol. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün... Sayın Gökgün, ka
nun teklifi üzerindeki görüşlerinizi bildireceksiniz. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sükûneti 
sağlarsanız... 

Sayın Başkan, kanun teklifinin üzerinde söylüyo
rum; müdahale ediyorlar... (ANAP sıralarından «ciddî 
ol» sesleri, gürültüler) 

Ciddî söylüyorum... Onu açıklayacağım, kimin ya
sak yere... Açıklayacağım, açıklayacağım, hiç merak 
etme. Sen neci oluyorsun ki orada? (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ne konuştuğunu 
bilmiyorsun; biraz önce çiftçiye hakaret ediyordun. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Üğdül, 
lütfen... 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Açıkla
yacağım, merak etme. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

IBAŞKAN — Sayın Gökgün... Sayın milletvekil
leri, karşılıklı konuşmayın. (Gürültüler) 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; lütfen dinleyin, sizin için 
söylüyorum; sizin ayağınıza kement atılacak (ANAP 
sıralarından şiddetli gürültüler ve sıra kapaklarına 
vurmalar) sizin yerlerinize holdingciler oturacak, si
zin için söylüyorum... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Son altın 

dakika ve saniyeler; sizin için söylüyorum; bunu red
dediniz ve kurtulunuz. Kimsenin baskısı altında kal
mayınız, hür iradenizle oyunuzu kullanınız. Vicdanı
nıza hitap ediyorum; bu kanunu reddediniz. Aksi tak
dirde, siyasî tarih sizi affetmeyecek, demokrasiyi tah
rip eden milletvekilleri olarak tarihe geçeceksiniz. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Sizi kurtarmak için 
söylüyorum, sıize nasihat ediyorum. (MDP ve SHP 
sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, oyunuzun rengini be
lirtiniz. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Belirtece
ğim efendim. 

Demokrasiyi tahrip eden, parlamenter rejimi tah
rip ©den, millî iradeyi ve Anayasayı hiçe sayan bu ka
nunun sorumluluğunu milletvekili olarak taşıyamaya
cağım, onun için ret oyu kullanacağım. 

Saygılarımı sunarım. (MDP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, teklifin tümü
nün oylamasının, açık oylama şeklinde... 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (Te
kirdağ) — Şunun haline bak yazıklar olsun. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 
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MAHMUT KARABULUT (Sivas) — Millet sizi 
boşuna silmemiş. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
çıkacak, haberi yok. 

Kanun 

(BAŞKAN — Sayın mMetvekilleri, lütfen... 

Teklifin tümünün oylamasının, açık oylama şek
linde yapılmasına dair bir önerge vardır, önergeyi 
okutup, imza sahiplerinin burada bulunup bulunma
dıklarını tespit edeceğim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
413 sıra sayılı kanun teklifinin tümünün İçtüzüğün 

115, 119 uncu maddelerine göre açık oylamaya sunul
masını, açık oylamianm adı okunan üyenin «kabul», 
«ret», «çekimser» şeklinde oylarını belli etmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Musa öğün Doğan Kasaröğlu 
Kars İstanbul 

Haydar Koyuncu Rıfat Bayazıt 
Konya Kahramanmaraş 

Ayhan Sakallıoğlu Abdurrezak Ceylan 
Sakarya Siirt 

Namık K. Şentürk Ali Ayhan Çetin 
Ustanibul Çorum 

Ertuğrul Göfcgün İsmet Tavgaç 
Aydın Bursa 

İsmail Şengün Mehmet Kocabaş 
Denizli İçel 

Ferit Melen Fenni İsiimyeli 
Van Balıkesir 

Turgut Kunter Turgut Sera Tirali 
Rize Giresun 

Eşref Akıncı Ahmet Sarp 
Ankara Diyarbakır 

Mazhar Haznedar Ali Bozer 
Ordu Ankara 

Necla Tekinel 
İstanbul 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinin burada bulunup 
bulunmadıklarını tespit edeceğim. 

Sayın Musa öğün?.. Burada. 
Sayın Diğan Kasaröğlu?.. Burada. 
Sayın Haydar Koyuncu?.. Burada. 
Sayın Rıfat Bayazıt?.. Burada. 

- Sayın Ayhan Sakıallıoğiu?.. Burada. 
Sayın Abdurrezak Ceylan?.. Burada. 
Sayın Namık Kemal Şenıtürk?.. 

S. FEVZİ FIRAT (Zonguldak) — Tekabbül edi
yorum. 

BAİŞKLAN — Sayın Fevzi Fırat tekabbül ediyor. 
Sayın Ali Ayhan Çetin?.. Burada. 
Sayın Ertuğrul Gökgün?.. 
Sayın İsmet Tavgaç?.. 
MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Tekabbül ediyo

rum. 
BAŞKAN — İsminiz var zaten Sayın Kocabaş. 
ABDURRÂHMAN NECATİ KARA'A (Kütah

ya) — Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Kara'a, 
Sayın İsmail Şengün?.. Burada. 
Sayın Mehmet Kocabaş?.. Burada. 
Sayın Ferit Melen?.. Burada. 
Sayın Fenni Mmyeli?.. Y^k. 
EDİP ÖZOENÇ (İçel) -|- Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Edip özge^ıç tekabbül ediyor. 
Sayın Turgut Kunter?.. Burada. 
Sayın Turgut Sera Tirali?.. Burada. 
Sayın Eşref Akıncı?.. Burada. 
Sayın Ahmet Sarp?.. Burada. 
Sayın Mazhar Haznedar?.. Burada. 
Saym Ali Bozer?.. Burada. 
Sayın Necla Tekinel?.. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Te
kabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Türkân Turgut Arıkan tekabbül 
ediyor. 

Yeterli sayıda imza vardır sayın milletvekilleri. 
Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun ka

rarını alacağım. 
Açık oylamianm, önergede belirtildiği gibi, adı oku

nan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak kabul, ret, 
veya çekimser şeklinde oyunu belirtimesi suretiyle ya
pılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İş
te şimdi tarih yazıyor. 

IBAŞKAN — Oylamaya, önce, önergedeki imza 
sahiplerinden başlıyoruz. 

(Oylamaya başlandı) 

BAŞKAN — Faik Tanmcıoğlu?.. Yok. 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 

(İstanbul) — «Kabul» dedi ya efendim. 
NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, 

oyunun rengini açıklamak için söz aldı ve siz de 
oyunun rengini sorduğunuzda «Kabul» oyu verece
ğini söyledi, oyunu vermiş sayılmaz mı? 
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BAŞKAN — Tarımcıoğlu şu anda yok efendim. I 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER I 

(İstanbul) — Hayır efendim, olamaz; oyunun rengini 
belli etti daha evvel. 

SEÇGİN FIRAT (Bolu) — Lehinde konuştu. | 

BAŞKAN —Evet; salonda yok... 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 

(İstanbul) — Olabilir efendim, kabul ettiğini belirtti , 
daha evvel. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oyunun rengi
ni «Kabul» diye belirtti; ancak şu anda yok. 

Evet, devam edin efendim. 

(Bolu Milletvekili Seçgin Fırat'tan itibaren oyla
maya devam edildi) 

BAŞKAN — Mustafa Tınaz Titiz?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Yerine, kabul. 

BAŞKAN — Yerine, kabul. . 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, yetki belgeleri var mı efendim (Bakan
lar Kurulu sıralarından «Var, var» sesleri) 

BAŞKAN — Yetki belgeleri var Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ya

ni bütün bakanlarımızın yetki belgeleri tarafınızdan 
inceleniyor, tetkik ediliyor? (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, belgeleri var efendim. I 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, bunu sormak hakkımız; arkadaşlar ne
den infial gösteriyor?.. 

BAŞKAN — Doğal hakkınız tabiî, biz de bildir
dik. 

Evet devam edin. 

(İstanbul Milletvekili Bülend Ulusu'dan itibaren 
oylamaya devam edildi) j 

BAŞKAN — Salih Güngörmez?.. Yok. 
Orhan Otağ?.. Yok. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, usul hakkında bir hususu belirtmek isti
yorum. Lütfen, zabıtlara, şu an saatin 24.00 olduğu
nu, oylamanın bitmediğini ve hangi sayın milletveki-
linde kalındığını geçirtin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, süremiz, yasa teklifi 
üzerindeki görüşmeler bitene kadardır; ancak siz söy
leyince, saatin 24.00 olduğu da zaten zapta geçmiştir. 
Saat 24.00'tür ve Sayın Otağ'a kadar oylama yapıl
mıştır. (Gürültüler) 

(Konya Milletvekili Vecihi Akın'dan itibaren oy
lamaya devam edildi) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim? Yok. 

(Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Siyasî Partiler 
Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifinin açık oylama sonuçlarını açıklıyorum: 

Oylamaya katılan üye sayısı : 240 
Kabul : 154 
Ret : 83 
Çekimser : 3 . 

Bu suretle teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; 
hayırlı ve uğurlu olsun. 

Çalışma süremiz dolmuştur. 

Gündemdeki sorularla, kanun tasarı ve teklifleri
ni sırasıyla görüşmek ve 1 Nisan 1986 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 00.18 

.<... 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

D) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1, — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Erciş Tapulama Mahkemesinde görülen dava
lara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem?J 

in yazılı cevabı (7/963) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından ya

zılı olarak yanıtlanmasına yardımcı olmanızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
1. Van İli Erciş Tapulama Mahkemesinde görül

mekte bulunan, köylerin adı ve dosya numaraları bil
dirilmek üzere, dava adedi toplam ne kadardır? 

2. Yıllardır devam eden bu davaların biran evvel 
sonuçlandırılması için tedbirleriniz nelerdin 

3. Erciş'te köylerin tapulama işlemleri sonuçlan
ması otuz yıla yaklaşmaktadır. İtirazh işlerin bugüne 
kadar sonuçlanmamasında görevlilerin görevlerini yap
malarında kusurlu olanlar var mıdır? Varsa hakların
da ne gibi işlemler yapılmıştır? 

4. Görevlilerin kusuru yoksa, tapu sahibi halkın 
bugüne kadar yeni tapularını almamaları onları mağ
dur etme değil midir? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 26 . 3 .1986 

Bakan: 369 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 7 Mart 1986 
tarih ve 7/963-5537/21392 sayılı yazınız. 

İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alı
nan ve Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
sorularının cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve yazılı olarak cevaplan

dırılmasını istediğiniz soruların cevapları aşağıda tak
dim kılınmıştır. 

1. Erciş Tapulama Mahkemesinde halen 475 da
va dosyası derdest olup, toplam.32 köyle ilgili bulu
nan bu davalardan; l'i 1974, 5'i 1976, 3'ü 1978, 10'u 
1979, 3'ü 1980, 18'i 1981, 19'u 1982, 134'ü 1983, 96'sı 
1984, 185'i 1985 ve l'i 1986 yılında açılmıştır. 

2. Yukarıda verilen istatistik! bilgiden de anlaşı
lacağı gibi, derdest dava dosyalarından en eskisi 1974 
yılında açılmış olan, bir dava ile ilgili bulunmaktadır. 

Erciş Tapulama Mahkemesinde son 5 yıl içinde 
sonuçlandırılan dava sayısı 643 olmakla beraber, 1983 
ile 1985 yıllarında bu mahkemeye açılan dava sayı
sında müşahade edilen artışlar karşısında, hizmetin 
aksamadan ve arzu edilen şekilde yürütülebilmesini 
temin için adı geçen mahkemeye müstakil bir tapu
lama hâkimi atanması yoluna gidilmiş, atanan hâkim 
14.10.1985 tarihinde göreve başlamıştır. 

3. Bugüne kadar Erciş Tapulama Mahkemesin
de müstemir yetkiyle görev yapmış olan hâkimlerin 
kusurlu hareketleri müşahade edilmediği cihetle, hak
larında cezaî veya inzibatî muameleye tevessül olun
mamıştır. 

4. Yukarıda verilen izahattan da anlaşılacağı üze
re, Erciş Tapulama Mahkemesinin adlî yetki sınırlan 
içinde bulunan hak sahiplerinin mağdur olduklarını 
söylemek mümkün değildir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

2. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'-
nin, ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan din ve 
ahlak derslerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1015) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 7.3.1986 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

1. Din kültürü ve ahlak öğretiminin ilk ve orta
öğretim kurumlarında zorunlu dersler arasında oldu
ğunu belirten Anayasal kural nasıl uygulanmaktadır? 

2. Din derslerinin kapsam ve içeriği nasıl saptan
maktadır? Hangi dinler hakkında bilgi verilmektedir? 

3. Gayrimüslimlerin devam ettiği okullarda din 
dersleri nasıl okutulmaktadır? 
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T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 
Din Öğretimi Genel 26 . 3 .1986 

Müdürlüğü 
Sayı: 022 Eğt. Mev. Şb. Md. -

108 - 001677 
Konu: Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçe

cinin soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek-

reterliği'nin 13.3.1986 tarih, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanlığı K. ve K. Md. 7/1015, 5620/21574 sa
yılı yazısı. 

tlgi yazı ekinde, tarafımdan cevaplandırılmak 
üzere Bakanlığıma intikal ettirilen Diyarbakır Millet
vekili Şeyhmus Bahçeci'nin soru önergesi incelendi: 

1. İlkokulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları ile ortaokul 
ve Ortaöğretim Kurumlarının bütün sınıflarında, daha 
önceki yıllarda isteğe bağlı olarak okutulan «Din Bil
gisi» dersi ile zorunlu olarak okutulan «Ahlak Bilgisi» 
dersi, Anayasamızın 24 üncü maddesinin amir hükmü 
gereğince bir program bütünlüğü içerisinde birleştiri
lerek «Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi» dersi adı altın
da, 1982 -1983 öğretim yılından itibaren bu okullarda 
zorunlu ders olarak uygulamaya konulmuştur. 

Sözü edilen ders halen ilkokul 4 üncü ve 5 inci sı
nıflar ile ortaokul 1 indi, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda haf
tada 2'şer saat; Lise ve dengi okullarda ise l'er saat 
olarak okutulmaktadır. 

2. Bu dersin program muhtevasının tesbitinde; 

İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında öğrenciye Türk 
Millî Eğitim Politikası doğrultusunda, Millî Eğitim 
Temel Kanununun Genel Amaçlarına, ilkelerine ve 
Atatürk'ün Lâiklik ilkesine uygun, din, tslâm dini ve 
ahlak bilgisi ile ilgili yeterli temel bilgi kazandırmak; 
böylece Atatürkçülüğün, millî birlik ve beraberliğin, 
insan sevgisinin dinî ve ahlakî yönden pekiştirilmesi
ni sağlamak, iyi ahlaklı ve faziletli insanların yetişti
rilmesi amaçlanmış, program da bu amacı gerçekleşti
recek şekilde hazırlanmıştır. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi programı ile 
bu programa uygun olarak Bakanlığımca yazdırılan 
ders kitaplarında öğrencilere sınıf ve yaş seviyeleri 
dikkate alınarak, semavî dinlerden; Musevilik, Hris-
yanlık ve islâmiyet; semavî olmayan dinlerden de; İl
kel dinler, (Animizm, Natürizm, Totemizm), Çin din
leri (Ecdad ruhlarına tapınma, konfiçyus dini), Hind 

dinleri (Hinduizm, Budizm) ve şamanizm dinleri hak
kında kısa ve öz bilgiler verilmektedir. 

3. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bütün okul
larımızda, bu dersin programında yer alan ilkeler doğ
rultusunda din kültürü ve ahlak öğretimi ile ilgili bil
giler verilmektedir. Ayrıca, bu ilkeler arasında Devle
timizin Laiklik ilkesinin daima göz önünde bulunduru
lacağı ve korunacağı; hiçbir zaman vicdan ve düşün
ce hürriyetinin zedelenmiyeceği, kimsenin dinî uygula
malara zorlanmayacağı hususları da yer almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne tahsis edi
len resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakam Metin Emiroğlu'nun cevabı 
(711017) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sıoru önergemin Sayın Mıillî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanı tarafından yazılı olarak ya
nıtlanması ve gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

1. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 237 sayılı 
Yasa hükümlerine göre tahsis olunan resmî taşıtların 
adetleri ile bunların plaka numaraları ve marka ve 
modellerini bildirir misimiz? 

2. Hususi plalk'a taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt var 
mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu makamı 
bildirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misiniz? 

TC 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Beden Terbiyesi Gend Müdürlüğü 27 . 3 . 1986 
Dairesi : îda. Malî İşi. D. Bşk. (Daire Md.) 

Sayı : 1-09/156 
Konu : Resmî Araçlar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 13.3.1986 gün ve 7/1017-5625/21582 sayılı ya

zınız. 
İstanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk'ün, Ba

kanlığımıza bağlı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
ne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin yazılı soru 
önerige&i incdbnmlşjtir. 
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1. Genel Müdüriüğumüz hizmetinde 8 adet araç 
bulunmaktadır. Plaka numaraları ile marka ve mo
dellerini gösterir liste yazımız ekindedir. 

2. Genel Müdürlüğümüzde, huısusii plaka taşıyan 
araç bulunmamaktadır. 237 sayılı Taşıt Yasasının 2 
sayılı cetveline giren makam ve makama tahsisli araç 
bulunmamaktadır. 

3. Başbakanlığın 11.5.1981 gün ve 5105-00417 
sayılı genelgesinin 4 üncü maddesi gereğince, 
06 YT 618 plakalı Mercedes marka araç, Beden Ter
biyesi Genel Müdürü Şehap Sayın'a tahsis edilmiş 
hizmet aracıdır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Mıillî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğüne Tahsis Edilen Resmî 

Taşıtların Lisıtesidir 
Adet Plaka No. Marka Model 

06 YT tfl« 
06 VN 608 
06 VH 526 
06 VC 965 
06 VS 103 
06 VS 718 
06 PK 593 
06 F 3335 

Mercedes 
Mercedes 
Ford 
Ford 
Pejo 
Reno 
Mercedes 
Ford Minibüs 

1974 
1971 
1972 
1971 
1972 
1972 
1969 
1972 

Toplam : 8 adet araç Genel Müdürlüğümüz hizme
tindedir. 

Alhmet Tanrıkulu 
İdarî ve Malî İşler 

Daire Başkanı 
4. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, Afet İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1020) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Bayındırlık ve İs

kân Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve 
gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. Afet İşleri Genel Müdürlüğüne 237 sayılı Ya
sa hükümlerine göre tahsis olunan resmî taşıtların 

adetleri ile bunların plaka numaralan ve marka ve 
modellerini bildirir misiniz? 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince- 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt var 
mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu makamı bil
dirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi makama 
talhsiis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misiniz? 

TC 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A4 3/01/930 27 . 3 . 1986 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 Mart 1986 gün ve 7-1020-5628/21585 sa

yılı yazınız. 
Merkez Kuruluşumuz olan Afet İşleri Genel Mü

dürlüğünde «237 sayılı Yasa Hükümlerine göre tah
sis olunan resmî taşıtlar» hakkında; İstanbul Millet
vekili Sayın Yılmaz İhsan Hasitürk'ün Bakanlığıma 
yönelttiği yazılı soru önergesine ilişiklin sualler ile ce
vaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Afet İşleri Genel Müdürlüğüne 237 sa
yılı Yasa hükümlerine göre tahsis olunan resmî taşıt
ların adetleri ile bunların plaka numaraları ve marka 
ve modellerini bildirir misiniz? 

Cevap 1. Afet İşleri Genel Müdürlüğünde kul
lanılan resmî araçların plakaları ile marka ve model-
lerinii gösteren liste ilişiktedir. 

Soru 2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa 
hükmü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî ta
şıt var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu ma
kamı bildirir misiniz? 

Cevap 2. Genel Müdürlük bünyesinde kullanıl
makta olan resmî taşıtlardan, hususî plaka taşıyan 
araç bulunmamaktadır. 

Soru 3. 'Mevcut resmî taşıtlardan 'belirli makam
lara tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi ma
kama tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir mi
siniz? 

Cevap 3. Başbakanlığın (»1981 /23-050) No.'lu «Ka
mu Hizmetlerinde Tasarruf Sağlayıcı ve Maliyeti Azal
tıcı Tedbirler Talimatınım Ulaştırma hizmetleriyle 
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ilgili tasarruf tedbirleri bölümünün (|B) bendinin 6 ncı 
fıkrasında yer alan «237 sayılı Taşıt Kanununun ekli 
cetvellerinde sayılanlar dışında kalan görevlilerin iş
yerleri ile ikâmetgâhlarına gidip gelmeleri için Ma
kam taşıtı şeklinde taşıt tahsis edilmesi yöneticinin 
onayı ve görevle sınırlı tutulacaktır.» 

Hükmüne istinaden; görevle sınırlı olarak, (ıPool) 
sistemine göre, sabah erken saatler ile akşam geç sa

atlerde işyerleriyle ikametgâhları arasımda gidip gel
melerini teminen Genel Müdürlükçe tahsis olunan 
resmî araçların plaka numaraları ve markaları, mo
delleri ilişik listede belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

Afet İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Binek Araçlarının Plaka No. sunu Modelini ve Markasını Gösterir 
Listedir. 

C i n s i Sıra No.: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Plakası 

06 SS 802 
06 SV 087 
06 EU 982 
06 VS 697 
06 UA 331 
06 ZL 406 
06 TP 618 
06 EV 649 
06 L'P 551 
06 TV 493 
06 UY 861 
06 UY 862 
06 UY 863 
06 UY 864 
06 UY 865 
06 YP 260 
06 YP 261 
06 YP 262 
06 YP 263 
06 YP 264 
06 YP 269 
06 YS 994 
06 E 4588 
06 E 4589 
06 E 4590 
06 E 4591 
06 E 4592 
06 NR 136 
06 DF 142 
06 EN 158 
06 EL 170 
06 EL 171 
06 EU 186 
06 EU 188 
06 EU 191 

Markası 

Mercedes 
Chevrolet 
Chevrolet 
Ford Taunus 
Opel 
Wosvagen 
Murat 131 
Pontiac 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 
Murat 131 (Doğan) 
Murat 131 (Doğan) 
Murat 131 (Doğan) 
Murat 131 (Doğan) 
Murat 131 (Doğan) 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 

Modeli 

1969 
1968 
1964 
1972 
1976 
1974 
1979 
1968 
1976 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1976 
1965 
1967 
1968 
1968 
1967 
1967 
1967 

Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
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Sıra No.: Plakası Markası Modeli C i n s i 

36 
37 
38 
39 
40 
41i 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

06 EP 415 
06 EP 418 
06 NU 438 
06 NU 439 
06 NU 441 
06 NU 443 
06 NU 450 
06 NU 451 
06 NU 456 
06 NU 449 
06 DC 529 
06 DC 530 
06 NR 576 
06 NR 581 
06 NR 587 
06 NR 588 
06 DH 615 
06 DH 616 
06 NT 620 
06 NT 628 
06 EU 632 
06 EU 657 

~ 06 EU 672 
06 EP 687 
06 EP 688 
06 EP 694 
06 EP 699 
06 AE 714 
06 AE 717 
06 EU 721 
06 EU 723 
06 EU 725 
06 NP 788 
06 EP 790 
06 NP 791 
06 EP 793 
06 NP 794 
06 NP .807 
06 AH 830 
06 NR 878 
06 EN 901 
06 NP 901 
06 NP 908 
06 NP 912 
06 NP 917 
06 RF 908 
06 AH 016 

Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 

. Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Jeep Willis 
Deseto 

1967 
1967 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 . 
1976 
1976 
1976 
1964 
1964 
1976 
1976 
1976 
1976 
1964 
1964 
1976 
1976 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1960 
1960 
1967 
1967 
1967 
1976 
1967 
1976 
1976 
1976 
1976 
1960 
1976 
1967 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1973 

Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Arazi binek 
Pick - Up 
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S)ra No.: Plakası Markası Modeli C i n s i 

Deseto 
Deseto 
Deseto 
Deseto 
Deseto 
Fargo 
Fargo 
Fargo 
Fargo 
Fargo 
Fargo 
Fargo 

Fargo 
Fargo 
Jeep 2000 

Jeep 2000 
Jeep 2000 
İnter 

Jnter 
Deseto 
Deseto 
Deseto 
Deseto 
Deseto 

Dodge 
Fargo 
Fargo 
Fargo 

Deseto 
Fargo 
Dodge 
Dodge 
Dodge 

1973 
1973 
1973 
1974 
1974 
1971 
1971 
1976 
1974 
1971 
1971 
1971 

1971 
1971 
1965 

1965 
1965 
1974 

1971 
1976 
1974 
1971 
1971 
1971! 

1971 
1975 
1975 
1974 

1977 
1976 
1974 
1975 
1975 

Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 

Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 

Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 

Pick - Up 
STW. 
Pick - Up 
STW. 
STW. 
STW. 

STW. 
STW. 
STW. 
STW. 

STW. 
STW. 
STW. 
Ambulans 
Ambulans 

83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

95 
96 
97 

98 
99 

100 

101 
102 
103 
104 
105 
106 

107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

06 AH. 017 
06 AH 018 
06 A H 019 
06 L F 134 
06 L F 137 
06 FZ 253 
06 FZ 259 
06 PR 570 
06 LD 620 
06 FZ 935 
06 FZ 940 
06 FZ 941 
06 F Z 942 
06 FZ 943 
06 FP 427 

06 FP 429 
06 DV 493 
06 KL 240 

06 FY 284 
06 RT 0ı82 
06 KK 110 
06 FY 278 
06 FY 279 
06 FY 280 

06 NH 501 
06 RH 604 
06 RH 605 
06 NL 678 

06 PV 711 
06 NP 088 
06 LD 619 
06 LE 689 
06 RL 925 
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5. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, Mil
letvekili lojmanları inşaatına ilişkin sorusu ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi Balkanı Necmettin Karadu-
man'ın yazılı cevabı (7/1046) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Meclis (Başkanlığınız

ca yazılı olarak yanıtlanmasını ve gereğini arz öderim. 
Cemal özdemir 

Tokat 

1. Milletvekilli lojmanlarının halihazır yapım du
rumları tespit edilmiş midir?. Tespit edilmemişse, ha
lihazır yapım durumlarının (bitmiş fişlerini gösterir ve 
kontrol 'biriminin son değerlenidirmeleri ile inşaat 
safhasını gösterir bir değerlendirme yapar mısınız?. 

2. İnşaatların bitim tarihi hanıgi tarihtir?. 
3. 'Bugüne kadar müteahhit firmaya ödenen mik

tar ne kadardır?. 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

^Başkanlığı 27.3.1986 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı 

KAN. KAR. MD. 
Sayı : 7/1046 - 5570/21480 

Sayın Cemal özdemir 
Tokat Milletvekilli 

İlgi : 'MMetlvekİl'i lojmanları inşaatına ilişkin 
7.3.1986 tarihli yazılı soru önergeniz. 

İlgi önergenizJde yeraîan sorularınız, aşağıda sıra
sıyla cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
(Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Cevap 1. 'Milletvekili lojmanlarının yapım du

rumları devamlı kontrol edilmektedir. Bu nedenle 

hangi aşaimalda oldukları her an tespit edilebilecek 
durumdadır. 

İnşaatların 1.3.1986 tarihi itibariyle kontrol birimi 
tarafından yapılmış olan durum tespiti aşağıda belir
tilmiştir. 

— 400 adet lojman kaba inşaatı bitmiştir. 
— 238 adet lojmanın iç duvarları tamamlanmış

tır. 
— 352 adet çatı yapılmıştır. 
— 242 adet evin kiremiti döşenmiştir. 
— İnce inşaat işlerine 132 aJdet binada devam edil

mektedir. 

(Mermer kaplama, şap, sıva, cephe kaplamaları, 
pencere doğramaları, asma tavanlar, karo seramiki 
'boya işleri, cam takılma işleri.) 

Bina araları ışınsal yol inşaatı devam etmek
tedir. 

— Pis su şebekesi, yağmur suyu şebekesi devam 
etmektedir. 

— Isı tali kanalları devam etmektedir. 
— Isı dağıtım ana galerisi btmıiştir. 
— Isı santralı 'binası ve akaryakıt tankları binası, 

su deposu inşaatı bitmiştir. İnce inşaat işleri devam 
etmektedir. 

— Arkad ve istinat duvarları inşaatı devam et
mektedir. 

— Elektrik şebekesi kanal inşaatı devam etmek
tedir. 

— Kalorifer tesisatı, sıhhî tesisat ve ımüşterek te
sisat işleri devam etmektedir. 

Cevap 2. İnşaatların bitim tarihi olarak konutlar 
için 1 Ekim 1986, alt yapı ve diğer sosyal tesisler için 
1 Kasım 1986 tarihi planlanmıştır. 

Cevap 3. Bugüne kadar müteahhit firma Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğüne 
9 909 842 289,— TL. istihkak ödenmiştir. 

»>>•« 
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Siyasî Fartüler Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun letMilletve
kili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi Hak kında 

Kanun Teklifline Verilen Oyların Sonucu: 

(Kjuıunflaftmjeır.) 

Üye »yısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinıserfer 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
24Q 
İİ54 

83 

150 
10 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ledin Barla* 
Ahmet Remzi Çerçii 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
tsmet özarslan 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Sudi Nesle Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru ^ 
Hüseyin Şen 

. AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabuniiş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
tsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Maflımud Oltan Sungurlu 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
ihsan Gürbüz 
Kararan Karaman 

BSFARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erdaa 
Mustafa Kemal Toğjaıy 
İbrahim Fevzi Yaman 

tÇEL 
Hikmet Bicentürk 
Rüsjtü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
ismail Safa Giray 
R. Ercüment Konufcman 
Turgut özal 
Mustafa Tınaz Titiz 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Süha Tarık ^1, 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 
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KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERÎ 
Nuh. Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim Öîbıyrk 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
tsmet Ergül 

KOCAELİ 
Abulhalim Araş t 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Nihat Harmancı 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioglu 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmı önder 
Atili» Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 

SÜRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
M. Müikerrem Taşcıoğlıu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKttRDAÖ 
Ali RıfiSa Atfagever 
Ahmet Kara*vti 

TOKAT 
Metin Gürde» 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 

UŞAK 
Mümtaz Güler 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 

(Reddedenler) 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AMASYA 
Arsan Savaş* Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Neriman Elgin 
H. İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Aydın Güven. Gürkan 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
; Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim. Göçer 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
j Mahmud Altunaıkar 
j Hayrettin Ozansoy 
i Ahmet Sarp 
S EDİRNE 
| Türkân Turgut Arıkan 
; S. Hüsamettin Konuksever 
! Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilrrii Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GÎRESUN 
Cevdet Kareli 
Turgut Ser» Tirada 

HATAYı 
Tevfik Bilal 

İÇEIİ 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgenç 

İSTANBUL 
Öbıer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz Ihtsaıı Hastürk. 
Doğan. Kasaroğ-lu 

Tiüay öney 
Günseli özkaya 
Reşit Ülker 

İZMİR! 
Hüseyin Aydemir 
HayruMah OHDa-
Turgut* Sünalp 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 

; Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğju 

KARSt 
Ömer Kuşhan 

rMusa öğün 
j Halis Soylu 
! 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ. 
Erol Ağagil 
Şükrü; Babacan 
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KONYA 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA! 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUĞLA 
îdris Gürpınar 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SİİRT 
M. Abdüfrezak Ceylan 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğhı 
Şevki Taştan 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TOKAT 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıflvan Yıldırım 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Isa Varda! 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 

(Çekimserler) 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

İSTANBUL 
Saim Bülend Ulusu 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Vehbi Batuman 
Ahmet Şevket Gedik 
Metin Üstüne! 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Resuloglu 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinka]'a 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Al'i Dizdaroğlu 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Engin Tipi (İz.) 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni îslimyeli 
Şerafettin Toktaş 

BİLECİK 
Reüöp Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Rafet Ibrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

DENlZLl 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narun 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabaihattin Eryurt l(Bşk. V.) 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Nunl Üzel 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
İbrahim Turan 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Mustafa Çelebi 
Hamit Melek 
M.: Murat Söfcmenoğlu 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Ali thlsan Elgin 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Behüç Sadi Abbasoğlu 
B, Doğancan Akyürek 

Yaşıar Albayrak 
imren Aykut 
Sabit Batamlu 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüdler 
Ömer Ferruh llter 
Mehmet Kafkaslıgil 
Allan Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
İbrahim Özdemir 
Kemal Özer (İz.) 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâll Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

ÎZMÎR 
Vural Arıkan 
Durcan Emiribaiyer 
Fikret Ertan 
Yılmaz önen 
özdemir Pehlivanoğlu' 
Işıtay Saygın 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın TöktaŞ 
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KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 

KARSj 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçın kaya 

KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Altınok Esen 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özdülek 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYAl 
Ahmet îlhami Kösem 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakrank 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

NEVŞEHİR 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
A. Şevket 'Bilgim (Bşk. V.) 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Mümtaz Özkök 

'SAMSUN 
Berati Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Bahri Karakeçliü 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Talat Sargın 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıogju 
Fahrettin Kunt 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK] 
Rıza öner Çakan 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelikler) 

ANKARA : 1 

BİNGÖL : ;I 

BURDUR : 1 

GAZİANTEP : 1 

İSTANBUL : i 

İZMİR : 1 

MANİSA : ;li 

NÎĞDE t 

SIAMSUN : Ü 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

85 INCt BİRLEŞİM 

27 . 3 . 1986 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEİL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 

3 
SEÇtlM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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) 

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) (1) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, danışmandık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) (1) 

5. — Hatay Milletvekilli Abdurrahman Demiırtaş' 
m, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan. borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

6. — Konya Milletvekili Salim Brel'in, İstan
bul Büyükşehlir Belediyesinin deniz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşumacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

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

S. — Konya Miletvekilli Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

9. — 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) 

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

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, İzmir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üst
lenmişine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/580) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, inşaat ve tesisat malzemeleri fiyatlarının kont
rolüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/639) (1) 

»13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üs
küdar - Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlanoğ
lu Vapurundaki intihar olayına Miskin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/581) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Kars deprem konutlarının kesinhe-
sabma ait bazı bilgilere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir 



— a 
ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü sonu önergesi (6/641) <U) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine Miskin Sanayi ve Ticaret 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/642) (1) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu' 
nun 1984-1985 yıları gelir ve giderlerine ilislkin Sa
nayi ve Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/643) (1) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) (1) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşletme Kredisi 
Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) (1) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Halk Girişimlerini Destekleme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) (1) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/647) (1) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/648) (1) 

23. — 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) 

24. — Konya Milletvekili Salim Erel'ln, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/5S9) 

25. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, MC Donald's Firmasınca üretilen hambur-
gerlerin yurdumuzda satılması için teşebbüste bulu

nulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/650) (1) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan*-
ın, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) (1) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 
(D 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) (1) 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Camilerini Yaptıracak Köylere Yapılacak Malze
me ve Yardım Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/655) (1) 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Yapım Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) (1) 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Devlet Lojmanları Yapım Fonu'nun 1984 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve îskâ» 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanındaı, söz
lü soru önergesi (6/659) (1) 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 
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36. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, ham- J 
petrol alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- I 
gesi (6/595) 

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

38. —Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı I 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına İlişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

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

41. — 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) 

42. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta- I 
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

43. — 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) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır Hinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına iişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

45. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görevlerinden uzak
laştırılan kamu görevlilerine ilişkin Baş/bakandan söz
lü soru önergesi (6/611) 

46. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök- I 
* menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakan

lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

47. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 
Yeşilırmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve j 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

48. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun ili Merkezi ile Çarşamba ilçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

49. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun Ballıca Sigara Falbrikasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 

50. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

51. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, dış ülke
lerden aldığımız hampetrolün fiyatına ve taşıtma üc
retine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/620) 

52. — Denizli Milletvekili HaM İbrahim Sahin'-
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

53. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

54. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, istan
bul ilindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

55. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, istan
bul ilindeki bazı belediyelerin semt ye mahalle pa
zarlarını kaldırma kararı aldığı İddiasına ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

56. — 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) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezft'in, 28.2.1986 tarihinde yayınlanan «icraa
tın içinden» programındaki bir beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/629) 

58. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'-
nin, konut kredisinden faydalanan vatandaşların ko
runması için alınan tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve 
îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 



59. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Anayasanın 84 üncü maddesi açısın
dan SHP milletvekillerinin durumunu incelemekte 
olan Komisyonun bazı işlemlerine ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/633) . -
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİftER İŞLER 

1. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zon
guldak 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 
'Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Ta
rih ve 2839 Sayılı Milletve'kili Seçimi Kanununun 
'Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 20 Arkadaşının 
Yabancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy 
Kullanmalarını Sağlamak İçin 26.4.1961 Günlü, 298 
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tüklerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Ya
sa önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan 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 Ha
san -Altay'ın 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
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 Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Adalet ve Ana
yasa komisyonları raporları (2/302, 2/308, 2/311, 
2/312, 2/313) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1986) 

2. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'm 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) 

" 3. — İstanbul Milletve'kili İbrahim 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) 

4. — 11.1.1954 Tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Va
kıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Mad
de Eklenmesi 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) 

5. — 6.12.1983 Tarihli ve 2969 sayılı Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı : 418) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1986) 

6. — Sinop Milletvekili Barış Can ve 90 Arkada
şının, 13.5.1971 Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa; Millî Savunma (İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları mütalaaları) ve Ada
let komisyonları raporları (2/187) (S. Sayısı : 419) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1986) 


