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Sayfo 
V. — KANUN TASARI VE TEKLİF

LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 280,325 

1. — 13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umu-
miyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin Adının 
ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu 
Kanuna Bazı Ek ve Ek Geçici 'Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Yozgat 
Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Samurla 
Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletve
kili Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstan
bul Milletvekili Halil Orhan förgüder'in, Aynı 
Kanunun İ16 ve 140 inci Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve İç
işleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
ı(l/i808, 2/23/1, 2/306, 2/3*65) <S. Sayısı : 
531, 53l'e 1 ve 2 nci Ekler) 280 

2. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal 
ve 199 Arkadaşının, 7.11.1982 tarih ve 2709 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki 
oburum yaptı, 

Birinci Oturum 
Tunceli Milletvekili A l Rıdvan YıMırırn, Doğu 

Anadolu ilerinde kaygı ve endişe veridi bazı va'hfiım 
olayların meydana geldiğine ilişkin gündem dışı konuş
masına devanı ederken, salonda kravatsız bulunan 
Zonguldak Milletvekili Engin Camızoğlu'nun, salonu 
terk etmesi gerektiği yolunda Başkanın ikazlarına dti-
renmesii üzerime, birleşime saat 15.10'da 20 dakika ara 
veridi, 

İkinci Oturum 
Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın tamam

ladığı gündem dışı konuşmasına İçişleri Baklanı Yıl
dırım Akbulult; 

Edîroe Milletvekili Türkân Turgut Arılkan'm, 
TBMM de denetime ffişkiin faaliyetlerin hükümetçe 
savsaklandığına ve engellendiğine iliisk'in gündem dı
şı konuşmasına da Kültür ve Turizm Bakanı A. Me
sut Yılmaz. 

Cevap verdiler. 
İstanbul MPetveklilıi Günseli özkaya, devleti ko

rumakla yükümlü öğelerin kural aşmdırrnaâarı ve bu-

Sayfa 
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
67, 75, 104 ve 175 inci Maddelerinin (Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/438) (S. Sayısı : 564) 280:322, 

325:327,329:332,333:336 

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞ
MELER 322 

1. — Anayasa değişikliklerinin görüşülme
si sırasında değişiklik önergelerinin verilebilme
si-için gerekli imza sayısına ilişkin 322:325 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 327 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 327 
il. — Hatay 'Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun, ülkemizle ilgili olarak ABD 
Kongresinde alınan son kararlara karşı hü
kümetin tutumuna ilişkin (Başbakandan soru
su ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/1891) 327:328 

nunla ilgili sorumlarda izlenecek yola ilişkin gündem 
dışı bir konuşma yaptı. 

Genel Kurulu ziyaret eden Hollanda Parlamentosu 
İkinci Başkanı Sayın Dirik Dolman Başkanlığındaki 
Parlamento Heyetine Başkan tarafından «Hoşgeldiniz» 
denildi. 

îzmlilr Milletvekili Vural Arık'an ve 40 arkadaşı
nın, Bankalar Kanununa aykırı hareket ederek göre
vini ihmal ettiği ve 'bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 uncu maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem hakkında 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/333) okundu; Anayasanın 100 üncü maddesine gö
re, ön geç bir ay içinde görüşülinıesli gereken önerge
nin, Danışıma Kurulunca tespit edilecek 'görüşme gü
nünün Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı. 

Bdirne Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan'ın 
(6/1045), (6/1046), (6/1047), (6/1048), (6/1049) sözlü 
sorularını geri aldığına dair önergesi okundu; sözlü 
soruların geri verildiği bildirildi. 

Vâki resmî davet üzerine, Türkiye Büyük M'illet 
Meclisi Başkanının refakatimde bir heyetle birlikte Al-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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manya Federal Cumhuriyetini ziyaret etmek üzere da
vetine ica'bet edilmesine il'işkin Başkanlık tezkeresi ka
bul edildi. 

Ankara Milletvekili isimaül Saruihan'ın 2/285 Esas 
sayılı kanun tekifinin, doğrudan doğruya gündeme 
aılınımasına dalilr önergesd reddedildi. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökrnenoğlu ve 
18 arkadaşının, Hükümetin ekonomik politikasından 
kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, ödemeler denge
si açığı ve artan dış borçlarımız gibi sorunlara karşı 
alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla bir Meclıit 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) üze-
rinıdelk'i öngörüşmeler tam'amlandı; Meclîs araştırması 
açılması reddedildi. 

Kayseri Milletvekilli Mehmet Üner ve 30 arkadaşı
nın, belediye başkanları ve 'belediyelerle MgiHi tüm id
diaların gerçeklik derecesıini tespit etmek amacıyla bir 
Meolıis araştırması açılmasına Mişkıin önergesi (10/57) 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

13 Mayıs 1987 Çarşamba günü saat 15.00te top
lanmak üzere birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan 
BaşJkan/vekiM 
Özer Gürbüz 

Kâiüip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğlu 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
13.5.1987 Çarşamba 

Teklif 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ve 3 Ar
kadaşının, 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 üncü Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/446) 
(»Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.5.1987) 

Tezkereler 

1. — Genel Bütçeye Ait Dairelerin 1975 Bütçe 
Yılı Kesinhesap Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1314) 
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.5.1987) 

2. — Genel Bütçeye Ait Dairelerin 1976 Bütçe 
Yılı Kesinhesap Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayiştay Başkanlığı Tezkeresi 
(3/1315) (Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.5.1987) 

Raporlar 
1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 

Tokat Milletvekili Metin Gürdere'nin, Ankara Millet
vekili İsmail Saruhan'ın, Uşak Milletvekili Mehmet 
Topaç'ın 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nu Raporu (2/77, 2/338, 3/345) (S. Sayısı : 565) (Da
ğıtma tarihi : 13.5.1987) (GÜNDEME) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları ra
porları (2/245) (S. Sayısı : 566) (Dağıtma tarihi : 
13.5.1987) (GÜNDEME) 

3. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 12 
Arkadaşının, 18.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Ka
nununa 5 Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ye Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları 
(2/403) (S. Sayısı : 567) (Dağıtma tarihi : 13.5.1987) 
(GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Süleyman Yagcıoğlu (Samsun) 
' I H H ' 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102 nci Birleşimini açıyorum. 

in . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Salonda bulunan sayın milletvekillerinin, 
salonda bulunduklarını, yüksek sesle belirtmelerini ri
ca ediyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars İli

nin hayvancılık sorunları ve alınması gerekli önlemler 
konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri vardır. 
Kars İli hayvancılık sorunları üzerinde, Kars Mil

letvekili Sayın Halis Soylu söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Soylu. 
HALİS SOYLU (Kars) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce hepinizi 
saygılarımla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sizlere ve çareler bulması için 
sayın hükümete bütün Kars halkının çok büyük bir 
derdinden bahsetmek istiyorum. 

Malumunuz olduğu üzere, Türkiye'deki hayvan 
varlığının yüzde 17 - 18'i Kars'tadır. Bu kadar hay
van varlığı olmasına rağmen, Kars'ta, ahır besiciliği 
diye bir şey yoktur, tamamen mera besiciliği vardır. 

Her türlü üretimin bir döküm mevsimi, zamanı 
olduğu gibi, Kars'taki hayvancılığın da döküm zama
nı sonbahardır. Haziranda meraya çıkan hayvanlar, 
ağustos sonuna doğru tam randımanlı, besisini almış 
duruma gelir. Besisini almış olan ve üreticinin elinde 
çok miktarda bulunan bu hayvanların ağustos so
nunda elden çıkarılması lazımdır; aksi takdirde, bun
ları eylül sonlarına doğru yeme bağlamak mecburi
yeti hâsıl olur. 

Kars'ta ahır besiciliği çok zor, hatta altından kal-
kılması imkânsız bir durumdur. Bunun için, bu dö
küm zamanı, Kars halkının içinde bulunduğu bu ça
resiz durumu çok iyi bilen ve muhtelif vilayetlerden 

(Afyon Milletvekili Nihat Türker'e kadar yokla
ma yapıldı) 

BAŞKAN — Yeterli çoğunluk vardır, görüşmele
re başlıyoruz. 

gelen çok sayıda alıcı, Kars halkının çaresizliğinden 
istifade ederek, peşin para ile üreticilerin hayvanla
rını değerlerinin çok altında satın almakta veya cüzî 
bir peşinat vererek, senet veya çekle, gene değerinin 
çok altında olarak, alıp gitmektedirler. Sonradan bu 
çekler karşılıksız çıkabilmekte, senetler ödenmemek
te; çek ve senet sahipleri arandığında bulunamamak
ta; bulunanların ise üzerlerine kayıtlı hiçbir varlık 
tespit edilememektedir. Böylece, her sene, Karslı bin
lerce üreticinin milyonlarca lira parası batmakta, 
emekleri de boşa gitmektedir. 

Vatandaşlarımız, Kars'ta bulunan Et ve Balık 
Kurumu Kombinasına, birkaç ay vadeli de olsa hay
vanını vermeyi çok istemekte ise de, kombina kapa
sitesi dolayısıyla, hayvan sahiplerinin, hayvanı ile gün
lerce kombina kapısında beklemekten bizar olmala
rı ve o tarihteki fiyatların da düşük olmasından do
layı, kombinaya fazla rağbet göstermemektedirler. 

Kışın, Kars kombinası hemen hemen atıl durum
dadır. İşte, sayın hükümetten, bu hususları göz önün
de tutarak, mevsim gelmeden şu önlemleri almasını 
Karslılar adına arz ederim : 

Kars için, ağustos 15'ten itibaren, kombina alım 
fiyatlarının ekim, kasım fiyatlarından olmasını; kom
binanın günlük kesim kapasitesini üç ay müddetle 
birkaç misline çıkaracak tedbirlerin alınmasını; bu
nun için de, kesim personelinin, o zaman hemen he
men boş olan diğer kombina personeliyle geçici ola
rak artırılmasını; frigorifik TIR'larm Kars'a tahsi
siyle, Kars'ta kâfi olmayan depolamanın başka yer-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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lerde yapılmasının sağlanmasını ve Kars'ta canlı ola
rak satın alınan hayvanların civar kombinalara şev
ki için TIR'ların tahsisini ve böylece, hayvancılıktan 
bağka uğraşısı olmayan Kars halkının bu zahmet ve 
meşakkati karşısında, emeğinin heder olmamasına 
yardımcı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soylu. 
2. — Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 

Alptemoçin'in, Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 12.5.1987 günlü birleşimde, «TBMM'de 
denetime ilişkin faaliyetlerin hükümetçe savsaklan
dığı ve engellendiği» konusunda yaptığı gündem dışı 
konuşmasına cevabı. 

BAŞKAN — 12.5.1987 günlü birleşimde Sayın 
Türkân Arıkan'ın gündem dışı konuşmasına cevap 
vermek üzere, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Kurt
cebe Alptemoçin söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; dün Sayın Türkân 
Arıkan burada bir gündem dışı konuşma yaptı ve bu 
gündem dışı konuşmasında, Bakanlığımın ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısının, kendilerine 
gereken cevabı vermediği ve bu şekilde de Meclisin 
çalışmalarını ertelediği veyahut da geciktirdiği isti
kametinde bazı şanssız bulduğumuz ifadelerde bu
lundu. 

İnanınız, bugün kendisine cevap vermek için çok 
çalıştım. Ancak, neler söylediğini ve ne demek iste
diğini açıkçası bulamadığım için, kendisine şu anda 
cevap veremiyorum. Yalnız, bir konuda, özellikle de 
zabıtlara geçmesi için, yüce Meclise bir arzım olacak. 
Dün, şahsen kendisinden «Burada belgelerim var» 
diye gösterdiği evrakı bana vermesini rica ettim; ken
disi bu belgeleri bana vermedi. Kendisine bir cevap 
hazırlayabilmem için, huzurunuzda aym talebimi tek
rar ediyorum. Burada, yüce Meclise «Elimde belge
lerim var» diye gösterdiği belgeleri bana lütfen ver
sinler ki, ben de kendilerine cevap verebileyim. 

Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, üniver
sitelerde tezgâhlanan ve Devletin varlığına yönelen 
tertipler ile, Van'da meydana gelen ve bir öğrencinin 
ölümüne neden olan son olay konusunda gündem dı
şı konuşması ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
cevabı. 

BAŞKAN — «öğrenci olayları» ile ilgili olarak 
Tokat Milletvekili Sayın Enver özcan gündem dışı 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın özcan. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; üniversite gençliğimiz, dolayısıy
la da Türk Devletinin geleceği, büyük bir tehlike ile 
karşı karşıyadır. Tüm üniversitelerde Devletimizin 
varlığına yönelik oyunlar tezgahlanmakta, öğrenciler 
de bu oyunlara alet edilmek istenmektedir. Son Van 
olayı hu kirli oyunların sadece bir göstergesidir; acık
lı, utanç verici, kanlı, lanetlenesi bir gösterge... An
cak, ne var ki, bu lanetlenesi Van olayı bile 
gençliğimizin içine sokulduğu durumun vahametini 
ilgililerin kafasına sokmuşa benzemiyor. İşte tehlike
li olan ve üzerinde durmamız gereken de budur. Van 
cinayeti, gerçekten Türk Devletine yönelik derin ve 
yaygın bir tehlikenin işaretidir. 

Sayın üyeler, Van'da resmen bir terör olayı olu
yor, olayın belirtileri önceden açıkça görülür ve bi
linirken, ilgililer hiçbir önlem almıyor, yirmi metre 
ötedeki polis karakolu, ancak cinayet işlendikten son
ra olaya el koyma lütfunda bulunuyor ve o ilin va
lisi ve emniyet müdürü bugün hâlâ görevlerine de
vam edebiliyorlar. Bu olay, sanki basit bir zabıta ola-
yıymış gibi, Sayın İçişleri Bakanı, istifa denilen fa
ziletli bir müesseseden bihaber, hâlâ yerinde kalabi
liyor ve yobaz çetelere kanat geren rektör ve öğretim 
üyelerine karşı gereken işlemi yapacak bir bakan bu
lunamıyor. (SHP sıralarından alkışlar) Oysa, bir ön
ceki rektör, bir demecinden dolayı görevinden alın
mış, yerine şimdiki rektör atanmıştı. 

Bir önceki rektör şöyle demişti : «Üniversitede ir
ticaın geliştirilmesine yol açan ve bunu destekleyen
ler var.» Bunu söyleyen rektörün görevden alınması; 
buna karşın, şimdikine, yani üniversitesinde irticaî 
bir cinayet işlenmiş bir rektöre dokunulmaması, as
lında laik Türkiye Cumhuriyetini temelinden yıkma
ya yönelik sistemli bir tezgâhın varlığını göstermek
tedir. Bu tezgâh, din bezirgânlığına, çanak tutarak 
irtica şeytanının okşandığı ülkemizde, son yıllarda 
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korkunç aşamalar kaydetmiş ve etmektedir. Nasıl et
mesin ki?.. «Türk - İslam Sentezi» adı altında, 12 Ey
lül öncesi komandolarıyla akıncılarının koalisyonu 
gerçekleştirilerek, görevli ve yetkililerin koruyuculu
ğu altında, topluma ve öğrenci kesimine kin ve inti
kam tohumlarının ekilmeye başlandığı; tarikatçıların 
devletin içine, bakanlıklara yuvalandığı; laik Devle
timizin dairelerinde - gerçek islam Dinine de aykırı 
olarak - zorla oruç, namaz, ayin eylemlerinin sistem-
leştirildiği; ABD güdümlü irtica örgütü Rabıta ah
tapotunun kollarını en hassas noktalara uzatması 
amacıyla, sözümona, irşat ekiplerinin seferber edil
diği oir ülkede, laikliğin sadece adı kalmış demektir. 

Sayın üyeler, eğer, bir Müslüman ülkede «Islamın 
Bekçileri» adlı cinayet çeteleri oluşmuş, din adına 
cinayet işlenebilmiş ve bu cinayet karşısında devlet 
pasif kalmış ise, ya ihanetle karşı karşıyayız, ya gaf
let ve dalaletle, ya da her ikisiyle... 

Eğer, laik bir ülkede din ve vicdan özgürlüğünü 
güvence' altına almakla yükümlü olan devlet, orta
çağın engizisyon yöntemlerinin hortlaması karşısın
da, en sert tepkiyi gösteremiyorsa, teröre ve şeriata 
çanak tutuyor demektir. 

Sayın üyeler, üniversitelerin YÖK kıskacı altına 
alınması da aynı tezgâhın bir gereğidir. Gerçekten 
de, bilimsel, özgür ve çağdaş kafalar yetiştirilmesin
den korkanlar, tek tip düşünceye, yani ancak kendi
lerinin düşüncelerine izin verenler, değişik düşünce
lere tahammül edemeyenler, amaçlarına büyük ölçü
de ulaşmışlardır. Suskun, gerici, bağnaz, hoşgörüsüz; 
ne hoşgörüsü, değişik düşünceleri katletmekten bile 
çekinmeyen bir gençlik kesimi oluşturmayı başarmış
lardır bunlar. 

Derslikleri yetersizken, laboratuvar ve benzeri bi
limsel çalışma olanakları yetersizken, ya da hiç yok
ken; camilerle ve mescitlerle donatılarak birer tek
keye çevrilen üniversitelerde, din kisvesine bürünmüş 
cinayet çetelerinin oluşmasına niçin şaşıyoruz ki?.. 

Sayın milletvekilleri, eğer bu ülkede 19 Mayıs 
Üniversitesinde 19 Mayıs günü cami yapımı düşünü-
lebiliyorsa, Atatürkçülüğün zembereği kırılmış de
mektir, botlu teokratik rejim kapıya dayanmış de
mektir. Van'dan gelen, en kısa ve kararlı biçimde ön
lemler alınmazsa her an başka yerlerden de gelebile
cek sesler, işte bu botun ayak sesleridir. 

Sayın üyeler, gülmeyin, hafife almayın, olmaz 
canım demeyin; Humeyni öncesinde, İran'da da «Ol
maz canım» demişlerdi, sonucu biliyoruz. 

| Sayın üyeler, laik Devletimizin bu tehlikeli nok-
I taya gelmesi, bir günlük değil, yıllardır izlenen yan

lış politikaların sonucudur. Başta sendikalar ve der
nekler olmak üzere, sivil toplum örgütlerini dağıtan 

I ve etkisiz bırakanlar, buna karşılık laikliğe kasteden 
I çete odaklarına dokunmayanlar bu durumdan sorum-
I ludurlar. Mutemet Doğramacı'ları marifetiyle üniver-
I siteleri bu hale getirenler bu durumdan sorumludur-
I 1ar. Tarikatları devlet dairelerinde baş tacı edenler 
I bu durumdan sorumludurlar. Rabıtacılarla sarmaş 
I dolaş olanlar bu durumdan sorumludurlar. 

I Biz sorumluları biliyoruz; aslında, onlar da zaten 
I kendilerini iyi biliyorlar; ama, sayın üyeler, bilme-
I diğim ve merak ettiğim bir nokta var : Küçük bir 
I afiş asarken yakalanan lise öğrencisinin bile, niza-
I mı, huzuru bozan; tehlikeli ve zararlı olduğunu ha-
I raretle vurgulayan, şiddetle kınayan Sayın Evren, 
I Van cinayeti karşısında niçin hiçbir tepki gösterme-
I di? Bu suskunluğun anlamını anlamakta güçlük çe

kiyorum ve merak ediyorum. 
I Yüce Meclise en derin saygılar sunarım. (SHP sı-
I ralarmdan alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özcan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Cevap vermek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Enver Özcan'ın konuşmasına 
I cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın Yıldırım 
I Akbulut; buyurun efendim. (ANAP sıralarından al-
I kışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
I (Erzincan) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
j Meclisinin değerli üyeleri; dün de bu kürsüden aynı 
I konuda bir gündem dışı konuşma yapıldı. Bugün de 
I aynı mealde bir konuşmaya şahit oluyoruz. 
I Dünkü konuşmamda da belirtmiştim; «Bizim ida-
| re tarzımızın en başta gelen vasfı, suç işleyenleri 
I - kim olursa olsun - takip etmektir» demiştim. Bunu, 
I üstüne basa basa söylemiştim ve tekrar ifade ediyo-
I rum, bizim en belirgin vasfımız, belki de hiçbir hü-
I kümetin ulaşamayacağı bir vasfımız, suçluların üze

rine kararlılıkla ve tarafsızlık içerisinde gitmemizdir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
I —O kadar da uzun boylu değil!.. 
! MEHMET ÜNER (Kayseri) — Çok geç gitme-
ı nizdir. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa-
I yın Bakan, o söyledikleriniz mahalle bekçilerinin vas-
J fidir. 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Van'da bir olay cereyan etti. Bakıp gö
rüyorum ki, bu olay, bazılarını başka sebeplerden ra
hatsız etmektedir. (SHP sıralarından «Ne gibi?» ses
leri) 

Nedir; olayın çekilmek istendiği nokta neresidir; 
Türkiye'de ne olması isteniyor; «Niçin bunlar olma
dı» diye» bir rahatsızlık mı duyuluyor?.. 
. TEVFİK BİLAL (Hatay) — Ayıp ayıp!.. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Evet, bir rahatsızlık var; birtakım olay
lar cereyan etsin mi isteniyor? 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Ayıp bu söylediği
niz! 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Niçin; bu rahatsızlığın sebebini bir tür
lü anlayamıyorum. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Kendinde ara. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Bakınız, biz o denli kararlılıkla hare
ket ediyoruz ki, Türkiye'nin günde yirmi - yirmibeş 
şehit verdiği, ölü verdiği dönemlerden kurtulduk; ar
tık bundan rahatsız mı oluyorsunuz, bu günlerin tek
rar geri gelmesini mi istiyorsunuz? 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Do
ğuya git, Doğuya... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Niçin meselelerin üstüne, altında bir
takım maksatlar varmışcasına hareket ile, o maksat
ları ortaya çıksın teşhisiyle gidiyorsunuz? Niçin, gün
deme sık sık bu konulan getiriyorsunuz? 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Bu olay
lar yok mu yani? 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Bu söz
ler sizi kurtarmaz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Eğer, o günleri özlüyorsanız, katiyen 
muvaffak olamayacaksınız, olamazsınız; size bu fır
satı, Türk milleti ve Anavatan Hükümeti vermeyecek
tir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — O günleri siz özlü-
yorsunuz. 

IÇtŞLERI BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Tekrar ediyorum; biz, kim olursa ol
sun, suç işleyenin takipçisiyiz. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Ay-
bastı Belediye Reisi nerede? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Aynı şekilde, bu kararlılıkla devam 
edecek ve suç işleyenleri mutlaka adalet önüne çıka
racak; ülkede, ülkenin ihtiyacı olan huzur ve güve
ni, bu anlayış ve bu inanışla devam ettireceğiz. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) Bundan hiç kimsenin 
şüphesi olmasın ve rahatsız olmayınız. (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
B) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu önerileri 
1. — Genel Kurul toplantı günlerinin Anayasa 

değişikliği teklifi nedeniyle yeniden düzenlenmesi ile 
konuşma sürelerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Gündeme geç'iyoruız.: 
Gündemim «Sunuşlar» Ibölümüınkle Danışma Ku

rulunun Ibir önerisi vatıdır, okutup onayınıza suna
cağım : 

Danışma Kurulu ÖnerM 
No. : 63 Tarih : 13.5.1987 

Danışma Kurulunun 13.5.1987 Çarşamba günü 
yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kuru
lun onayına sunulması uygum görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türküye Büyük MMet MeclM 

Başkanı 

A'NtAP Grulbu 
Başjkaınıvdk'ili 

Haydar Özalp' 
DYP Grubu 

Başjkanıveik'ili 
MtfsDalfla Çorapçıoğlu 

SPP Grubu 
'Başkam/vekili 

M. Seyıfi Oktay 
DSP Grubu 

İBaşIkanıve'kili 
Ömer Kuşlham 

Öneriler : 
1. Genel Kurulun toplantı günlerine 15, 16 ve 

22, 23 Mayıs Cuma ve Cuımaırtes'i ıgünlerimim de ek
lenmesi; Çarşaımlba, Perşerribe, Cuma (günleri çalış
ma süredroiın 15.00 - 19,00, 211,30 - 24.00 saatleri 
arasında, Salı, Cumaıtesİ! 'günleri 15.00 - 19.00 saat
leri arasında olması önerim'iştir. 

2. Gündemin 14 üncü sırasında yer alan, İs
tanbul 'MllefoveMi Turgut özal ve 199 arkadaşının, 
7.11.1982 Tartı ve 2709 'Sayılı Türikiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 67, 75, 104 ve 175 inci Maddelerimin 
Değiftirimösli' Halikında Kanun Tdkl'ilfimin gündemin 
birimci sırasına, alınmıaisı ve görüşmelerinde'; tüimü 
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üzerinde gruplar adına yapılacak (konuşmaların 30'ar 
dakika, kişisel konuşmaların 20'şer dakika; madde
ler üzedndeki görüşmelerde gruplar adına yapılacak 
'konuşmaların 15'er dakika, (kişisel 'konuşmaların lO'ar 
dakika olması önerilmiştir,, 

'BAŞKAN — önerlileri ayrı ayrı ok utup; 'onayı
nıza sunacağım. 

iBirinci öneriyi okutuyorum :f 

1. Genel Kurulun toplantı günlerine 15, 16 ve 
22, 23 'Mayıs Cuma ve Cumartesi günlerimin de ök-
lenmesi; Çarşamiba, iFerşemlbe, Cuma günleri çalış
ma süresinin 15.00 - 19.010, 21.30 -. 24.00 saatleri ara
sımda, Sallı, Cumartesi günleri '15.00 - 19.00 saatleri 
arasında olması öner'ilmitştir. 

BAŞKAN — Onayınıza 'sunuyorum : Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul ed'itoytJir. 

ikinci öneriyi okutuyorum : 
2. Gündemin 14 üncü sırasında yer alan, İstan

bul Miiılletivekifli Turgut Özal ve 199 arkadaşının, 
7.11.1982 Tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 67, 75, 104 ve 175 indi Maddelerinin 

-Değiştirilmesi Hakkında (Kanun TeklilfinJn gündemin 
'birinci sırasına alınması ve görüşmelerinde; tümü üze
rinde gruplar adına yapılacak konuşmaların 30'ar 
dakika, kişisel konuşmaların 20'şer dakika maddeler 
üzerindeki görüşmelerde gruplar adına yapılacak ko
nuşmaların 15'er dakika, kişisel konuşmaların 10'ar 
dakika olması öneriltn'iişltir./ 

IBAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilim'işft'ir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Bazı milletvekillerinin izinli sayılmalarına 

ilişkin Başkanlık tezkeresi (311316) 
IBAŞKAN — Bazı ısayın miılleittvekilerine izin ve

rilmesine dair, Türkiye iBüyük M'ilkt Meclisi Başkan
lığının tezkeresi vardır; okulüup onayınıza sunacağım' : 

Türküye Büyük Millet MeclM Genel Kuruluna 
Aşağıda adlan yazılı ısayın mHölVökilleriiriin hiza

larında gösterilen ıs>üre ve nedenlerle izinli: sayılma
ları, Başkanlık Divanının 11.5.1987 tiariihli toplantı
sında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
[Necmeltftin Karaduman 

Türküye Büyük Mıilet Meclisli 
IBaşkanı 

Çankırı Milletvekili Aihme't Özkan, Öl gün has
talığı nedeniyle 

10.2.1987 tarihinden geçerli olmak üzere, 
Ankara Mille'fcveM'l'i Eşref Akıncı, 48 gün hasta

lığı nedeniyle 
2.3.19187 tarihümden geçeni1! otoak üzere, 
(Samsun Milletvekili Mehmet Aydın, 60 gün has

talığı nedeniyle! 
ı6.3.1987 tarihimden geçerli ol'mak üzere, 
Şanlıurfa Milletvekili Muştala Demir, 16 gün 

hastalığı nedeniyle 
7.4.1987 tarihinden geçerli olmak üzere, 
(tanık Mİlebvekii Rüşlöü Şardağ, 46 gün hamallığı 

nedeniyle 
7:4,1987 tarihinden igeçerli oıl'mak üzere, 

İçel Milletvekili 'JJbrahim Aydogan, 30 gün has
talığı nedeniyle 

'21.4.1987 tarihlimden geçerli olmak üzere, 
Ankara M'ille'tivekili: Necdet Gaip, 60ı gün hasta

lığı nedeniyle 
22.4.1987 tarihinden geçerli dlımak üzere, 
Kars Milletvekilli Aziz Kaygısız, 30 gün mazereti 

nedeniyle 
24.3.1987 talihinden geçerli olmak üzere, 
Amasya Milletvekilli Arsan Savaş Arpacıoğlu, 

27 gün mazereti nedeniyle 
27.3.1987 tarihinden geçerli olmak üzere, 

Erzurum MMdtiveklı- M. Rıtfkı Yaylalı, 27 gün 
mazereti nedeniyle 

27.3.1987 tarihinden geçerHi olmak üzere, 
flarilir Milletvekili Yılmaz Önen, 27 gün mazereti 

nedeniyle 
27.3.1987 tarihinden geçerli olmak üzere, 
Mardin Milletvekili A< Yılmaz Erdem, 27 gün 

mazereti nedeniyle 
27.3.1987 tarihinden geçerli oitnalk üzere, 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan, 27 güm maze

reti nedeniyle 
27.3,1987 tarihinden geçerli olmak üzere, 
Yozgat Milletvekilli Mehmet Bağçeci, 27 gün ma

zereti nedeniyle 
27.34987 tarihinden geçerli olmak üzere. 
BAŞKAN — Ş.'îmdi ayrı ayrı okutup, onayınıza 

sunacağım : 
«Çankırı Milletvekili Alhımet Özkan, 61 gün has

talığı nedeniyle 
U 0.2.198 7 tarihinden geçerli olmak üzere». 
(BAŞKAN — Kalbul edenfer... Kalbul etaeyenler... 

Kalbul edilmtiştfir. 
«Ankara MMetlvekili Eşref Akıncı, 48 gün, has

talığı nedenliyle, 
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2.3.1987 tarihinden geçerli almak üzere,» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
«Samsun Milletvekili Mehmet Aydın, 60 gün has

talığı nedeniyle 
6.3.1987 tarihinden geçerli olmak üzere,» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
«Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Demir, 16 gün 

• hastalığı nedeniyle 
7.4.1987 tarihinden geçerli olmak üzere,» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
«îzmir Milletvekili Rüştü Şardağ, 46 gün hasta

lığı nedeniyle 
7.4.1987 tarihinden geçerli olmak üzere,» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.-.. 

Kabul edilmiştir. 
«tçel Milletvekili İbrahim Aydoğan, 30 gün has

talığı nedeniyle 
21.4.1987 tarihinden geçerli olmak üzere,» 
ıBAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
«Ankara Milletvekili Necdet Calp, 60 gün has

talığı nedeniyle 
22.4.1987 tarihinden geçerli olmak üzere,» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
«Kars Milletvekili Aziz 'Kaygısız, 30 gün maze

reti nedeniyle 
24.3.1987 tarihinden geçerli olmak üzere,» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
«Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu, 27 

gün mazereti nedeniyle 
27.3.1987 tarihinden geçerli olmak üzere,» 
BAŞKAN — IKabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
«Erzurum Milletvekili Rıfkı Yaylalı 27 gün maze

reti nedeniyle 
27.3.1987 tarihinden geçerli olmak üzere,» 
ıBAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
«İzmir Milletvekili Yılmaz Önen, 27 gün mazereti 

nedeniyle 
27.3.1987 tarihinden geçerli olmak üzere,» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. 

Kabul edilmiştir. 

«Mardin Milletvekili A. Yılmaz Erdem, 27 gün 
mazereti nedeniyle 

27.3.1987 tarihinden geçerli olmak üzere,» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
«Tekirdağ Milletvekili 'Salih Alcan, 27 gün maze

reti nedeniyle 
27.3.1987 tarihinden geçerli olmak üzere,» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler...* 

Kabul edilmiştir. 
«Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci, 27 gün 

mazereti nedeniyle 
27.3.1987 tarihinden geçerli olmak üzere,» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

2. — Hastalığı nedeniyle. bu yasama yılında ara
lıksız olarak İki aydan fazla izin alan Çankırı Mil
letvekili Ahmet Özkan'a ödenek ve yolluğunun öden
mesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1319) 

BAŞKAN — Bazı sayın milletvekillerine ödenek 
ve yolluklarının verilmesine dair Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır, okutup 
onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız 

olarak iki aydan fazla izin alan Çankırı Milletvekili 
Ahmet Özkan'a ödenek ve yolluğunun verilebilmesi, 
İçtüzüğün 130 uncu maddesi gereğince Genel Kuru
lun onayına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

3. — Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralık
sız olarak iki ay izin alan Samsun Milletvekili Meh
met Aydın'a ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/1318) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız 

olarak iki ay izin alan Samsun Milletvekili Mehmet 
Aydın'a ödenek ve yolluğunun verilebilmesi, İçtüzü
ğün 130 uncu maddesi gereğince Genel (Kurulun 
onayına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4. — Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında ara
lıksız olarak iki ay izin alan Ankara Milletvekili Nec-
iet Calp'e ödenek ve yolluğunun verilmesine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/1317) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız 

olarak iki ay izin alan Ankara Milletvekili Necdet 

Calp'a ödenek ve yolluğunun verilebil'mesfi, İçtüzüğün 
130 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına 
sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN 
bul edilmiştir. 

— Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

/. — 13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei Vi-
layat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa 
Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili Ömer 
Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Halil 
Orhan Er güder'in, Aynı Kanunun 116 ve 140 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklif
leri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sayısı : 531, 531'e 
1 ve 2 nci Ekler) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

13 Mart 1913 tarihli İdarei Umumiyei Vilayat Ka
nunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Yoz
gat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa Mil
letvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili Ömer 
Kuşhan ve 4 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Halil 
Orhan Ergüder'in Aynı Kanunun 116 ve 140 inci Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifleri 
üzeriindeki görüşmeye, kaldığımız yenden devam ede
ceğiz. 

Komisyon?.. Yok. («Karar alındı ya!» sesleri) 
Görüşme ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, şimdi okuduğum kanunun 

görüşülmesi devam ettiği için, aldığımız karar onun 
önüne geçemiyordu. Aldığımız kararı şimdi uygula
yacağız. 

(1) S. Sayısı : 531, 531'e 1 ve 2 nci Ek, S. Sayılı 
Basmayazılar 7.5.1987 tarihli 100 üncü Birleşim Tuta
nağına eklidir. 

2. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 199 
Arkadaşının, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 175 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tekli
fi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/438) (S. Sayısı 
564) (1) 

iBAŞKAN — Aldığımız karar gereği, İstanbul 
Milletvekili Turgut Özal ve 199 arkadaşının, 7.11.1982 
Tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 67, 75, 104 ve 175 inci Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyo 
nu Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
(Komisyon Raporunun okunup okunmaması husu-

isunu oylarınıza sunuyorum : İKomisyon raporunun 
okunmasını kabul-edenler... Kabul etmeyenler... Ko
misyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyenleri sırası ile 
okuyorum : 

ıSosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Erdal İnönü, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Pertev Aşçıoğlu, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa

yın Koksal Toptan. 
Şahısları adına : Sayın Seyfi Oktay, Sayın Cahit 

Tutum, Sayın Fahrettin Uluç, Sayın İhsan Tombuş. 
Sosıyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 

Erdal İnönü; buyurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereği, gruplar 
adına konuşmalar 30'ar dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖNÜ (İzmir) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstanbul Mil
letvekili Turgut özal ve 199 arkadaşının, Anayasanın 
65 inci, 75 inci, 104 üncü ve 175 inci Maddelerinin 

(1) 564 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anaya
sa Komisyonunda yapılan değişiklikler ve komisyonda 
ilave edilen geçici 4 üncü maddenin kaldırılması 
hakkında, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini 
sunmak için huzurunuzdayım. Yüce Meclisi saygı ile 
selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

• Hemen ifade edeyim ki, bir Anayasa değişikliği 
önerisinin içermesi gereken inandırıcılık ve tutarlılık
tan çok uzak olan bir çelişkiler yumağı karşısındayız. 
Sadece bir partinin kendi çıkarlarını gözeten ve bu 
arada ANAP'ın kendine özgü iktidar anlayışını yan
sıtan bir teklif bu. Çelişkiler, tutarsızlıklar daha ge
rekçeyle başlıyor. Ne genel gerekçede, ne maddelerin 
gerekçelerinde, getirilen teklifin niçin gerekli oldu
ğunu anlatan bir açıklama yoktur. 

Genel gerekçede söylenen, sadece münakaşa ko
nusu olan bazı maddelerin değiştirilmesinin gereklili
ğidir. Bu teklifte getirilen maddeler içinde, yalnız ge
çici 4 üncü madde ile, seçmen yaşını düşüren 67 nci 
maddenin değişikliğinin parlamentoda ve kamuoyun
da tartışılmış olduğu söylenebilir. Milletvekili sayısını 
belirleyen 75 inci madde ise hemen hiç tartışılmamış
tır. Hele 175 inci madde, doğrudan doğruya Sayın 
Başbakan tarafından gündeme getirilmiştir ve daha 
önce kimsenin tartışma konusu yapmadığı bir mad
dedir. Ama, bugüne kadar kamuoyunun geniş ilgisini 
çekmiş, değiştirilmesi özlenen başka pek çok madde 
vardır. Onları bırakıp, yalnız şimdi getirilen dört 
maddeyi almak; ondan sonra, «Tartışma konusu olan 
maddeleri aldık» diye bir açıklama yapmak, hiçbir 
şekilde inandırıcı olmaz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Tartışma deyince, toir de Sayın Başbakanın bir za
manlar dilinden düşürmediği 84 üncü madde vardı; 
onu niye getirmediler? (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

öyle anlaşılıyor ki, transferi kabul etme yetkisi 
çoğunluğun elinde olduğu için, Sayın Başbakan he
nüz bu değişikliği getirmeyi düşünmüyor; şimdilik 
maddeyi uygulamamaya devam edecek; belki ileride 
bunu da düşünebilirler. 

Madde gerekçelerine gelince; bütün bu madde 
gerekçelerinde -uzunluğuna bakmayın- yazılmış olan, 
sadece maddelerin tekrarından ibarettir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; uzun sözün 
kısası, bütün bu gerekçeler, bütün bu sözler, sadece, 
asıl maksadımız başka; ama, onu söyleyemiyoruz an
lamına gelir. (SHP sıralarından alkışlar) 

ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Siz söyleyin de 
öğrenelim. 
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ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Kanun teklifinde 
bulunmayan gerekçelere bakarsak, Sayın Başbakanın 
bu konuda sürekli olarak vurguladığı şey, Anayasa 
değişikliğini halkoyuna sunma isteği ya da gereğidir; 
çabalarını hep bu şekilde kamuoyuna yansıtmaya 
çalıştı. Ne zaman teklifteki tutarsızlıklara, çelişkilere 
işaret ettikse, hep bize «Halkoyundan mı korkuyor
sunuz?» dedi. îyi ama, şimdi getirilen dört Anayasa 
değişikliği teklifinin yalnız birini, geçici 4 üncü mad
denin kaldırılmasını halkoyuna sunmayı öneriyor; 
öbür üçünü, Meclisin kabul etmesini yeterli buluyor. 
Niçin?.. Belli değil, hiçbir açıklama yok! (SHP sıra
larından «Korkuyor» sesleri) Korkuyor mu, kork
muyor mu bilmiyorum; ama, hiçbir açıklama yok! 
Demek ki, böylesi ANAP'ın işine geliyor; o açık. 

«Geçici 4 üncü maddenin halkoyuna sunulması ge
rekir; çünkü, yasakları Ihalk koydu, halk kaldırsın» 
(ANAP sıralarından «Doğru» sesleri) sözünün hiçbir 
inandırıcılığı yoktur (SHP sıralarından alkışlar) 

iSayın Başkan, sayın milletvekilleri; (halkoyuna su
nulmuş olan Anayasanın tümüdür, bütün maddeleri
dir; aynı görüşle, öbür üç maddeyi de halk kabul et
miştir, şimdi halk değiştirmelidir diyeibiliriz; ya da 
daha doğru olarak, halkın kabul ettiği Anayasada, 
Anayasanın nasıl değiştirileceği de belirtilmiştir, bu 
metodu değiştirmeye de Ihakkımız yoktur diyebiliriz. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Re
ferandum hükmü yok. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Onlar tutarlı dav
ranışlar olur. 

Ama, şimdi Sayın Özal ve 199 arkadaşının getir
diği teklifte olduğu gibi, halkın daha önce kabul et
miş olduğu dört maddenin değiştirilmesi karşısında, 
birini tekrar halka sunalım; öbür üçünün kararını 
kendimiz verelim davranışı tutarlı değildir, inandırı
cı bir davranış olamaz ve bu davranış halka güven 
vermez : bir parti çıkarının kollandığını açıkça belli 
eder; zaten yapılan da budur. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; karşımızda 
olan teklifin asıl amacını anlamak için yazılı gerekçe
leri ya da Sayın Başbakanın söylediklerini bir tarafa 
bırakıp, bu noktaya nasıl geldiğimizi hatırlamamız 
gereklidir. Bu olayın başlangıcı, aylarca önce, Sos
yaldemokrat Halkçı Partinin önayak olduğu ve Doğ
ru Yol Partisinin katılmasıyla yeterli imza sayısı sağ
lanan geçici 4 üncü maddenin kaldırılması teklifinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilme
sidir. Olay böyle başlamıştır. 
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Ülkemizde yerleştiğini iddia ettiğimiz demokratik 
düzenin bir doğal gereği olarak, siyasî yasakların 
kaldırılmasını istedik; bu isteğimiz o zaman Sayın 
özal'ı ve ANAP'ı çok rahatsız etti. 

(KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Hâlâ ediyor. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Yasakların kaldı
rılması teklifimizin yanında ya da karşısında, açık bir 
tavır bir türlü alamadılar; onun yerine, işi sürünce
mede bırakma yolunu seçtiler. Türlü kamdırrnacalar-
la, baskılarla bazı imzaları geri aldırarak, teklifimizin 
Anayasa Komisyonunda ele alınmasını engellediler; 
ama, tabiî bu hareket, siyasî yasakların kaldırılması 
konusunu, Avrupa kamuoyunda da çok ilgiyle izle
nen bu yasakların kaldırılması konusunu ortadan 
kaldırmadı, işte bunun üzerine, Sayın Başbakan, halk
oyuna gitmenin yolunu açıyorum kandırmacasıyla, 
175 inci maddenin değiştirilmesi teklifini ortaya attı. 
, (İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Halka böyle bakı

yordunuz siz. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu suretle, hem 

istediği şekilde halkoyuna götürülerek yasakların kal-
dırılmamasını sağlayabilecek, Ihem de, Anayasada dü
şündüğü başka değişiklikleri, bize açıklamadığı başka 
değişiklikleri, bugünkü çoğunluğuyla (gerçekleştirme 
yolunu açabilecekti. (SHP sıralarından alkışlar) 

Aylarca yürüttüğü pazarlıkların ve bugün karşı
mızda olan teklifin amaçları, ancak bu yakın geçmiş 
hatırlanınca açığa çıkıyor, iyice berraklaşıyor. Sayın 
(Başbakanın geçici 4 üncü maddenin kaldırılmasını is
temediği; ancak, bu reddi açıktan söylemeye cesaret 
edemeyip, elindeki bütün olanaklarla engellemeye ça
lıştığı ve bunun için 'bu planı yaptığı açıktır. Elindeki 
olanaklarla, bir halkoylamasına, etkilenmiş bir halk-
oylamasına götürerek, bu reddi sağlamaya çalıştığı 
açıktır. 

Bir halkoylamasının, her iki fikri savunanlar için 
eşit şartlar altında geçmesini sağlayacak düzenleme
nin ne olduğu, ancak bir tek partiye bağlı olmayan, 
bütün partilerden ve tarafsız uzmanları da içine alan 
bir karma komisyon kurarak onlara hazırlatılabilirdi. 

,MUSTAF1A RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 7 
saat komisyonda konuşuldu. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sağlam yol bu 
olurdu. Bu yolu tutacak yerde, Sayın Başbakan, ka
muoyu önünde her gün bir yeni şart ortaya atarak, 
ertesi günü o şartı hafifletmiş görünerek bir açık pa
zarlığa girdi ve bunu hâlâ sürdürüyor. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN .(Ordu) — thaleci-
ler, [baleciler... 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ama, daha va
him olarak, daha ciddî olarak, bütün partilerin, Ana
yasanın 175 inci maddesiyle sözü edilen genel halkoy-
lamasını, sadece siyasî yasakların kaldırılması konu
sunda şekillendirmeye zorluyor. Bence en vahim 
davranış burada kendini gösteriyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; karşımızdaki 
teklifin temel yapısıyla ilgili görüşümüzü açıkça be
lirtmek istiyorum : biz, siyasî yasakların, Türk de
mokrasisi içinde yeri olmadığına inanıyoruz. (SHP 
sıralarından alkışlar) Bu yasakların kaldırılması için, 
hiçbir yeni karışıklık çıkarılmadan, en kısa yolun tu
tulmasını istiyoruz. Onun için, geçici 4 üncü madde
nin halkoyuna sunulmadan, Meclisin kararıyla kaldı
rılarak Cumhurbaşkanlığına sunulmasını içeren bir 
değişiklik teklifi vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı, 
Meclisin kabul ettiği yasak kaldırma kararını geri çe
virmeyeceğini ifade etmiş olduğuna göre, bu şekilde 
yasaklar en kısa yoldan kalkmış olacaktır. (SHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Kaç imzanız var? 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — 175 inci madde
yi değiştiren teklifi ise hiçbir şekilde kabul etmeyiz. 
Bu teklif için Sayın özal'ın dile getirdiği gerekçeler, 
hiçbir dayanağı olmayan kandırmacalardır. (SHP sı
ralarından alkışlar) iSayın Özal, bu değişiklikle, Ana
yasayı, sivil yönetimlerin değiştirme yolunun açılmış 
olacağını söylüyor. (ANAP sırlarından «Doğru» ses
leri) Bugüne kadar, Meclisin normal çalışma düzeni 
içinde, bir olağanüstü hal olmadan, Anayasanın hiç
bir zaman ideğiştirilemediğini söylüyor; yanlış, bu söz 
tarihsel gerçeklere uymuyor. 1969'da eski Demokrat 
Parti ileri gelenlerinin siyasal haklarının iadesi için 

_ yapılan Anayasa değişikliği, Meclisin normal çalışma 
koşulları içinde gerçekleşmiştir. (SHP sıralarından 
«iBravo» sesleri, alkışlar) Daha önceleri, 1952'de Ana
yasanın dilini değiştiren değişiklikler de böyle olmuş
tu. Demek ki, Meclisten, yeterli çoğunluk sağlanabi-
lince Anayasa değişikliği de -Türkiye'de pekala- ge
çebiliyor. Şunu da söyleyeyim : Bir askerî müdahale
den sonra yaşanan ara rejimin bir uzantısı görünü
münü birçok ıbalkıımdan taşuyan ANAP yönetiminin, 
ışiımıd'i Anayasa değişikliği ıklonuisıunıda sivil yönetim
lerin öncülüğünü ya|pfma havasına girmesi kimseyi 
Ikanldıümaz. (SHP vte DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Bu masalları bırakalım, işin esasına bakalım. Ana
yasaların yaşaması, ancak geniş bir uzlaşma, anlaşma 
tabanına dayandırılarak mümkün olur. 
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HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — O taban 
millettir, millet! 

ERDAL İNÖNÜ «(Devamla) — Önemli olan, böy
le bir uzlaşmanın kurulmasıdır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Dinle; bal sat 
bal!.. 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Onu da 

satarım seni de satarım. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen karşılıklı 

konuşmayınız ve söz kesmeyiniz. 
Devam edin Sayın İnönü. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu uzlaşma-an-
laşma ortamının -eğer yeter genişlikte ise- nasıl ku
rulmuş olduğu zaman içinde unutulur; ama Anayasa 
yaşamaya devam eder. Tersine, uzlaşma eğer başında 
eksikse, o zaman Anayasanın nasıl yapılmış olduğu 
hep dile getirilir ve Anayasanın ömrü de pek kısa 
olur. Bugün karşılaştığımız durum işte budur. Yapıl
ması gereken de, Anayasanın hangi temel maddele
rini değiştirmek istediğimizi tartışmak ve halktan ala
cağımız yeni güçle yeni bir uzlaşma ortamı sağlaya
rak değişiklikleri gerçekleştirmektir. Sadece iktidar 
partisinin işine yarayacak yöntem değişiklikleri Ana
yasanın ömrünü uzatmaz, ülkenin huzurunu hele hiç 
artırmaz; tam tersine, yeni ve ciddî bunalımlara yol 
açar; buna katılan herkesi de, altından kalkamayaca
ğı sorumluluklar altında bırakır. 

Saym milletvekilleri, Sayın özal ve arkadaşları
nın getirmiş oldukları metot değişikliği, bugün var
dığı şekliyle -belki Ibiraz sonra yine değişecektir- ye
ni olarak, Mecliste beşte üç ile üçte iki arasında bir 
çoğunlukla kabul edilen değişiklik teklifinin halkoyu
na sunularak kabul edilmesi olanağını getiriyor. Eski 
şekliyle isse, ancak Meclisin üçte iki çoğunluğuyla 
(kabul yolu acıtabiliyordu. Böylece, Meclis bakımın
dan, getirilen teklif, Anayasa değişikliğini kolaylaş
tırmış görünüyor; ama, yürürlük maddesiyle bu de
ğişikliğin hemen kullanılma olanağı, bugünkü iktida
ra veriliyor. ANAP, bugün Mecliste elinde bulunan 
ve hangi transferlerle elde ettiğini bildiğimiz çoğun
luğuyla... (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Meclise gölge düşürmeyelim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Şai
beli çoğunluk. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu çoğunlukla 
ANAP, Anayasanın, istediği maddesini, Mecliste is

tediği gibi değiştirip halkoyuna götürme olanağı bu
lacaktır. Buna karşı Sayın özal'ın söyledilkleri; deği
şiklik yapmaya niyetimiz yok, ne korkuyorsunuz gibi 
kandırmacalardır ki, bunlar ancak masal değeri ta
şır. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Geçici 9 uncu maddeyle Sayın Cumhurbaşkanına 
verilmiş olan yetki, gerçi bir güvencedir; ama biz, 
Büyük Millet Meclisli olarak, kendi güvencemizi ken
dimizde bulmak zorundayız. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — An
layana, anlayana! 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Özal gele
cek iktidarların yolunu açmak istediklerini iftiharla 
söylüyor. Bakın hele! Gelecek iktidarlar -bugünkü 
siyasetçiler hiç merak etmesinler- kendi başlarının 
çaresine bakarlar. (SHP sıralarından alkışlar) Bizim 
yapmamız gereken şey, bugün milletin sıkıntılarına 
çare bulmak; milletin, halkın Anayasadan şikâyetleri
ne yol ibulmak, çare bulmaktır. 175 inci maddeden 
önce, ya da parti çıikarı için Anayasanın bir İki mad
desini değiştirme yöntemini kölaylaştırmazdan ön
ce, temel hak ve özgürlükler bakımından Anayasanın 
büyük eksiklerini düzeltmeyi öneriyoruz. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Örneğin, geçici 15 inci maddenin son paragrafı 
-öbür paragrafları zaten uygulanamıyor- ara dönem 
içinlde çıkarılan 'kanunların, kanun hükmünde karar
namelerin ve alınmış Ibazı karar ve tasarrufların Ana
yasaya aykırılığının ibugün iddia edilemeyeceğini ifa
de ediyor. Biz bu paragrafı yürürlükten kaldırmadık
ça, bu Anayasanın tümüyle yürürlükte olduğunu ifa
de edemeyiz; (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) temel hak ve özgürlükler bakımından, bu Ana
yasadan da geride 'kalmaya devam ederiz. 

Başka 'bir örnek : 76 ncı madde, Türkiye'de siya
setle ilgilenen birçok kişinin milletvekili seçilmesini 
engelleyen kısıtlamalar getiriyor. Anayasanın başka 
birçok maddelerinde temel hak ve özgürlükleri sınır
layan, örneğin sendikanın çalışmasını zorlaştıran, yar
gı bağımsızlığını zedeleyen, üniversite özerkliğini en
gelleyen hükümler vardır. Halkın bugünkü sıkıntıla
rına çare bulacak, gelecek iktidarların halka hizmet 
yolunu açacak değişiklikler, ancak hu maddeler ele 
alınarak sağlanabilir; ANAP'ın açıkça söylemediği, 
fakat farfceitiğimiz özlemlerini gerçekleştirecek metot 
değişiklikleri yaparak değil. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 67 nci ve 75 
inci maddelerin bugün ele alınması da, açıkça parti 
çıkarlarını gözeten davranışlardır. 
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Seçmen yaşını 18'e indirmek için partimizin mil
letvekillerinin yaptığı girişim, vaktiyle Sayın Başba
kan tarafından engellenmişti, iyi hatırlarsınız. Çün
kü, o zaman partisini çok kuvvetli görüyor, «Genç
lerin oyuna ihtiyacım yok» diye düşünüyordu. Şimdi 
ise, A'NAP'ı iyi tanımayan -henüz iyi tanımayan- ye
ni seçmenler arayışında olduğu için, seçmen yaşını 
düşürmeyi kendisi istiyor. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Milletvekili sayısı 450rye çıkarıldığın
da da, artan sayının daha çok kendi partisine yarar 
«sağlayacağını sanıyor. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Gençliğe her
kesten çok güveniyoruz. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başbakan, 
bütün bu hesapların boşa çıktığını görecektir; biz de 
göreceğiz. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Korkmanıza gerek yok o zaman. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Onun için, bu 
maddeler üzerinde hiç durmayacağım; ama sadece 
esas maksadın, parti çıkarını gözetmek olduğunu tek
rar etmekle yetiniyorum. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Gençler çok 
'bilinçlidir. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; görüşlerimizi özetliyorum; Geti
rilen teklif, sadece 'bir partinin (ANAP'ın) çıkarları 
göz önüne alınarak hazırlanmıştır. 

Siyasî yasakların kaldırılmasını zorlaştırıyor; Ana
yasanın, istediği maddesini, istediği gibi değiştirme 
yetkisini ANAP'a veriyor; halkoyunda tamamen kay
betmiş olduğu itibarını, dolambaçlı yollardan ANAP'a 
kazandırmaya çalışıyor. 

Biz, millî iradeye saygılı insanlar olarak, her şey
den önce halkın çıkarlarını düşünen bir parti olarak, 
bu teklifin tümüne karşı olduğumuzu ifade ediyo
rum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnönü. 
Bu arada, Demokratik Sol Parti adına Sayın Edip 

özgenç'in grup adına konuşma yetki belgesi gelmiş
tir; ancak sırasıyla söz veriyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Pertev Aş-
çıoğlu, buyurun. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA PERTEV AŞÇİO&LU 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, yüce Meclisin muhte
rem üyeleri; İstanbul Milletvekili ve Başbakanımız 

Sayın Turgut özal ile grubumuza mensup 199 arka
daşımız tarafından verilmiş bulunan... 

M. TURAN BAYEZIT) (Kahramanmaraş) — 
Özal sonradan eklendi oraya. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — .. 7.11.1982 
Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyo
rum. Bu vesile ile yüce heyetinizi saygıyla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz, teklifin 
esasına geçmeden önce, kısa notlar halinde, anaya
salar ye anayasa hukukumuz hakkında bazı görüşle
rimizi ifade etmek istiyorum. 

VECİH! ATAKLI (Şanlıurfa) — Var mı ki?.. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bugün, bazı 

maddelerinin değiştirilmesi teklifini görüştüğümüz 
2709 sayılı Türkiye 'Cumhuriyeti Anayasası, 12 Eylül 
19801den sonra teşekkül eden Kurucu Meclis tarafın
dan hazırlanmış ve 7 Kasım 1982 günü halkoyla-
masına sunularak, milletimizin yüzde 92 gibi çok bü
yük bir ekseriyetinin oylarıyla kabul edilip yürür
lüğe girmiştir. . 

©iz, Anavatan Partisi olarak, 1982 Anayasasının 
ülkede huzur, güven ve istikrarı sağladığına ve bu 
ortamda ekonomik kalkınmanın hızlanmasında önem
li bir etken olduğuna inanmaktayız. Birinci tespitimiz 
budur. 

Ülkemizde, anayasal düzenlemelerin 19 uncu Yüz
yılın başlarına kadar uzanan bir geçmişi vardır. 1808 
tarihinde Senedi İttifak ile başlayan bu tarih, 1839 
tazminat dönemi, Gülhane Hattı, Islahat Fermanı, 
Birinci Meşrutiyet Kanunî Esasisi, 'İkinci Meşrutiyet 
Kanunî Esasisi ile devam etmiş, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi hükümeti dönemi, 1921 Teşkilatı Esasiye 
Kanunu; Cumhuriyet Dönemi, 1924 Esas Teşkilat 
Kanunu ve nihayet 1961 Anayasası ile 1982 Anaya
sası dönemlerini ihtiva etmiştir. Demek oluyor ki, 
oldukça uzun bir Anayasa hukuku geçmişimiz, âdet 
ve geleneklerimiz vardır. 

Anayasalar, adından da anlaşılacağı gibi, devle
tin temel düzenlerini kuran, vatandaşların temel hak 
ve ödevlerini belirleyen esasları koyan, bu itibarla da 
değil değiştirilmeleri, üzerlerinde çok sık münakaşa
ların dahi yapılmaması gereken ana kanunlardır. 

Bu görüşlerle, biz, Anavatan Partisi olarak esasta, 
Anayasa üzerinde çok konuşulmasından, sık değişti
rilmesinden yana değiliz. Anayasaların sık değiştiril-
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mesi, iktidardaki siyasî güçlerin kısa vadeli iradeleri
ne göre, anayasalarla oynanmasının, tehlikeli, zararlı 
olacağı görüşündeyiz. Bu, memlekette güvensizlik, is
tikrarsızlık yaratır. Dünyada ve bizim Anayasa hu
kuku tarihimizde esas olan da budur. Mesela, 200 yıl
lık Amerika Birleşik Devletleri Anayasasının temel 
hükümleri hiç değiştirilmemiştir; bugüne kadar, sa
dece 27 'tane ek madde konmuştur; bunun da iki mad
desi, içki yasağının konulması ve kaldırılmasıyla il
gilidir. 

1924 Teşkilatı Esasiye Kanunumuz, küçük tadil
lerle, 1961 yılına kadar (37 yıl) devam etmiştir. 1961 
Anayasası da, 197rde yani 10 yıl sonra yapılan üçte 
bir nispetinde değişikliklerden sonra, 1982'ye kadar 
devam etmiştir. Anayasa konusunda, bizim ikinci tes
pitimiz de budur. 

Sayın milletvekilleri, şimdi burada önemli bir nok
ta vardır. Anayasalarla sık oynanmamalıdır; fakat, 
Anayasa metinleri de elbette ki hiç değişmez me
tinler değildir. Anayasalar dahil, kanunlar, toplumun, 
insanların ihtiyaçlarını karşılamak, mutluluk ve saa
detlerini temin etmek için yapılır. Bu zaviyeden ba
kıldığında, toplumun, insanların ihtiyaçlarının değiş
mesi, zamanın alkışı karşısında, yapıldıkları zaman 
şartlarının değişmesi, kanunlarda ve hatta anayasa
larda birtakım değişiklik veya düzeltmeler yapılma
sını zarurî kılabilir. Ancak, bu zaruretin iyi değerlen
dirilmesi gerekir. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, Anayasamıza bu 
gözle bakıyoruz. İstikrar, huzur ve güven unsuru ol
ması ve aynı zamanda, değişen zaman şartlarına gö
re, toplumumuz ve insanlarımızın ihtiyaç ve mutlu
luğuna cevap vermesi görüşündeyiz. 

Ancak, ısayın milletvekilleri, Türkiye'de anayasa
ların tarihini incelerken, enteresan bir durumla kar
şılaşıyoruz. 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu, Anadolu' 
da, millî mücadele şartları içinde, yani bir doğuşun, 
doğum sancıları içinde hazırlanmıştır. Tarihimizin 
büyük olayı, cumhuriyet idaresinin kuruluşu, 1924 
Esas Teşkilat Kanunu getirmiştir. Bu Anayasa, 37 se
ne yürürlükte kalmıştır. 27 Mayıs 1960'ta, Türkiye' 
de bir ihtilal olmuş; bu ihtilal idaresi, 37 sene yürür
lükte kalan bir anayasayı yürürlükten kaldırmış ve 
kendi şartlarına göre 1961 Anayasasını getirmiştir. 
1961 Anayasasında yapılan değişiklikler ise, 12 Mart 
1971 askerî müdahalesi sonucu gerçekleşebilmiştir. 

Hepimizin içinde yaşadığımız vs halen çok iyi 
hatırladığımız 1979 - 1980 şartları, ülkeyi 12 Eylüle 
getirmiş ve 12 Eylül Askerî Harekâtı meydana gel

miştir. Bu idare de gene kendi şartlarına göre 1982 
Anayasasını yapmıştır. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, memleketimiz
de her anayasa fevkalade şartlar ve askerî müdaha
leler sonucu olarak, Meclis iradesiyle, halk iradesiy
le olmadan yürürlükten kaldırılmış, değiştirilmiş, 
onun yerine, fevkalade şartların gerektirdiği anaya
salar kaim olmuştur; Meclislerde, sivil iktidarlar ana
yasayı değşitirememiştir. Bizim, Anavatan Partisi ola
rak, anayasa konusunda üçüncü tespitimiz de bu
dur arkadaşlar ve biz diyoruz ki, sivil idarelerin de 
anayasa yapma, değiştirme imkânı olmalıdır. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR >(lçel) — Kendi ar
kadaşlarınız da sizi dinlemiyor. 

PERTEV AŞÇIOÖLU ı(Devamla) — Toplum de
ğiştikçe, değişen şartların icabı olarak yeni problem
ler çıktıkça, anayasaların değiştirilmesi gerekebilir. 

H. 'BARIŞ CAN (Sinop) — Öyle, değil mi?.. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Öyle demiyor-

dunuz ama... 
PERTEV AŞÇIOÖLU (Devamla) — Böyle du

rumlarda anayasada değişiklik yapılabilmelidir. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Alt kattaki komşu

nu da değiştir. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Yeni aklınıza 
geldi. 

PERTEV AŞÇIOÖLU (Devamla) — Bir fevka
lade idare olmadan da, normal şartlarda sivil idare
ler tarafından da anayasalar değiştirilebilmelidir. O 
halde, bunun için, güçlük nerede ise bulunmalı ve 
o güçlük ortadan kaldırılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Meclisimizde bir 84 üncü 
madde konusu geçti. Bu madde üyeliğin düşmesiyle 
ilgili olup, bununla, bir milletvekilinin partisinden 
istifa ederek başjka bir partiye girmesi yasaklanıyor. 
Aslında, bu da bir siyasî yasaktır. Üye tamsayısının 
salt çoğunluğunun oyuyla milletvekilliği düşüyor. Par
tilerden istifa ederek, milletvekilleri pazarları yapıl
masın diye konmuş bir hüküm. Vaktiyle Türkiye'de 
bunun misalleri görülmüş ki bu 84 üncü madde ge
tirilmiş. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Pazarı siz 
açtınız... Buna inanıyor musunuz? 

PERTEV AŞÇIOÖLU (Devamla) — Biz, bu 84 
üncü maddenin ruhunun yanındayız; ama maddenin 
tedvinini hatalıdır dedik. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Tuz ruhu, tuz ruhu... 
M. TURAN B A YEZİT (Kahramanmaraş) — Ru

hu çarpar sonra. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu madde 
hakkında (bir teklif getirdik ve birlikte değiştirelim, 
düzeltelim dedik. Yalnız 'başına Anavatan Partisi ola
rak ekseriyetimiz yetmedi, yaklaşım da sağlanamadı. 
Bu suretle, şu Mecliste 'bu değişikliği yapma imkânını 
bulamadık. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Bugün bulu
yorsunuz değil mi? 

DÜRMÜŞ BİKRİ SAĞLAR (İçel) — Bugün ge
tirdiniz... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Güçlük, im
kânsızlık bizatihi Anayasanın kendisinden doğmakta
dır arkadaşlar. Bu, Anayasanın nasıl değiştirileceğine 
dair olan hükümlerinden doğmaktadır. Buna göre, 
Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin üye tamsayısının en az üçte biri tarafından ya
zıyla teklif edilmelidir. Değiştirme teklifinin kabulü 
İse, meclisin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun 
oyuyla mümkün olmaktadır. Sivil idarelerin güçlüğü, 
(bu üçte iki ekseriyeti bulamama güçlüğüdür. Bu şart
lar altında, Anayasanın değişmesi de imkânsız hale 
gelmektedir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — İşinize geldiği za
man... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Biz, bunu 
kolaylaştıralım diyoruz. Teklifimizin birinci esprisi 
budur. 

İkinci esprisine gelince : Madem ki, 1982 Ana
yasası, milletimizin yüzde 92 ekseriyetinin verdiği oy
la kabul edildi, değişiklikte de millet oyuna gidelim. 

AVDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — 175; 
ona niye gitmiyorsunuz? 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — 175 inci mad
de ne olacak? 175 inci madde için de gidelim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen söz kes
meyiniz. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın mil-
leflvekilleri, teklifimizin 1 inci ve 2 nci maddelerinde 
getirilen değişiklikler gayet açıktır ve herkes tara
fından genel bir kabul görmüştür. 1 inci madde seç
men yaşıyla ilgilidir. Anayasanın, seçme, seçilme ve 
siyası faaliyette bulunma haklarını düzenleyen 67 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasında, «Yirmibir yaşını dol
duran her Türk vatandaşı, seçme ve halkoylamasına 
katılma hakkına sahiptir» hükmü vazedilmiştir. Seç
men yaşının indirilmesi konusu, öteden (beri Meclis
lerde, basında ve halkoyunda çok konuşulan, üze

rinde çok spekülasyon yapılmış bir konudur; fakat 
bugüne kadar gelmiş ve geçmiş iktidarlar, biraz belki 
konuyu samimî olarak (benimsemediklerinden, fakat 
büyük ölçüde, az önce ifade ettiğimiz, anayasada 
meclislerin en ufak, en zarurî bir değişikliği bile yap
maktaki güçlükleri sebebiyle bu konuyu halledeme-
mişlerdir. Fevkalade idarelerin yaptıkları anayasa de
ğişikliklerinde de, seçmen yaşının indirilmesi konusu 
gündeme getirilmemiştir. Anavatan Partisi ise, her 
zemin ve zamanda gençlere güvendiğini, gençlere 
inandığını ve gençleri sevdiğini ifade eden bir parti 
olarak, anayasada bir değişiklik mevzubahis olduğu 
anda, birinci madde olarak seçmen yaşının indiril
mesi konusunu gündeme almıştır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Seçmen yaşını 
onsekize indirelim o zaman. 

PERTEV AŞÇIOĞLU ((Devamla) — Gençlerimi
zin daha erken yaşta memleket kaderi üzerinde söz 
sahibi olmaları, genç ve ayldın (görüşleriyle memle
ket istikbaline yön vermeleri temin edilmiş olacaktır. 
Buna göre, seçimlerin ve halkoylamasının yapıldığı 
yılda ay ve ıgün hesaba katılmaksızın 20 yaşma giren 
her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katıl
ma hakkına sahip olmaktadır. 

Teklifimizin 2 nci maddesiyle de, Anayasanın 75 
inci maddesinde yapılacak değişiklikle, halen 400 olan 
milletvekili sayısı 450'ye çıkarılmaktadır. Bu değişik
lik de halen 'Meclis ve komisyonların çalışmalarında 
görülmekte olan bazı zorlukları gidereceği; esasen 
yeni getirilen sayı, eski Meclislerde de bulunan bir 
sayı olması itibariyle umumî bir kabul görmüştür. 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz ka
nun teklifimizin 3 üncü maddesi, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 175 inci maddesinin değiştirilmesi 
ve kanun teklifimizin 4 üncü maddesi de Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının geçici 4 üncü maddesinin 
yürürlükten kaldırılmasıyla ilgilidir. Bu hususlarda 
ise, Anavatan Partisinin görüş ve düşünceleri, uzun 
süreden beri, gerek Sayın Genel Başkanımız ve Baş
bakanımız tarafından ve gerekse partimizin yetkili 
organları tarafından açık ve seçik olarak ifade edil
miş ve kamuoyuna anlatılmıştır. 

Konuşmamızın birinci kısmında özet olarak ve 
prensipler itibariyle ifade etmeye çalıştığımız bu gö
rüş ve düşüncelerimize hâkim olan esas fikir ise, her 
şeyden önce samimiyettir ve açık sözlülüktür. Genel
de, anayasaların sık değiştirilmesinden yana değiliz; 
ancak, zaruret olursa, memleket şartları gerektirirse 

, gereğini de yaparız dedik ve burada önemli bir tes-
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pitimizi ifade ettik. Bugüne kadar Türkiye'de sivil 
iktidarlar Meclislerde anayasayı değiştirememiştir. 
Sivil idarelerin de anayasa yapma ve değiştirme im
kânı olmalıdır dedik. 

İşte, sayın milletvekilleri, 175 inci madde tadili 
teklifimizin esası da, ruhu da, esprisi de bu görüş, 
düşünce ve tespitten kaynaklanmaktadır. Gayet sa
mimî, vatanperver, memleket gerçeklerine uygun ve 
hele hiçbir art niyet ve düşünce mahsulü olmayan 
bir görüşün ifadesidir. Hal böyle iken, bunun bazı 
partiler tarafından vatandaşlara güven vermeyen bir 
tutum olarak gösterilmesi, görülmemiş bir pazarlık, 
görülmemiş bir açiksözlülük olarak... 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Açıkgözlülük.... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — İnandırıcı
lık ve tutarlılıktan uzak olarak vasıflandırılmış ol
masını, bir parti genel başkanlığı ciddiyetiyle bağ
daştırmakta güçlük çekiyoruz. 

M. TURAN BAYEZÎT '(Kahramanmaraş) — 
Anlayamazsın ki... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — «Biz bu oyu
na gelmeyiz, öncelikle halka, Anayasada neyi de
ğiştirmek istediklerini söylemelidirler» diyorlar. Bu, 
düpedüz olayı saptırmaktır arkadaşlar; arkasında da 
açıkça samimiyetsizlik ve yasakların kaldırılmasının 
korkusu yatmaktadır. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Yasakların kalkması için teklif veriyoruz, kabul edin. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Yasakların 
kaldırılması konusunda açıkça tavır alan parti, sade
ce Anavatan Partisidir. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Konuşurken 
Başbakana bakmayın yalnız. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Biz yolu 
açıyoruz, engelleyenler kendileridir. 

Siyasî yasakların Türk demokrasisi içinde yeri 
olmadığına samimî olarak inanıyorlarsa, açtığımız 
bu yoldan, engellemeden neticeye gelmelidirler. (DYP 
sıralarından «Doğru yola gel» sesleri) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Doğru Yola geçin 
siz. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Hele, Ana
vatan yönetiminin bir askerî idarenin devamı olarak 
vasıflandınimasını üzüntüyle karşılıyoruz. Anavatan 
yönetimi, demokratik bir seçimle işbaşına gelmiş, de
mokratik bir yönetimdir. Bunun, Türk demokrasisi
nin teminatı da, sadece Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisine ise, kim ta-
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rafından olursa olsun gölge düşürülmesine katiyen 
müsaade etmeyiz. 

Sayın milletvekilleri, bize gelince: Her zaman ifa
de ettik, Anavatan Partisi şu günlerde dört senesini 
doldurmuş yepyeni bir siyasî parti olarak Türk siyasî 
hayatının en güçlü ve en istikrarlı bir partisidir. Si
yasî yasakların kalkmasından herkesin kendine göre 
bir korkusu, endişesi olabilir; yalnız bizim hiçbir şey
den ve kimseden korkumuz yoktur. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bravo, bu 
alkışlanır işte. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Çünkü, bi
zim için, yasakların kalkmasıyla ortaya çıkacak par
timizin bir hakiki sahibi konusu olmadığı gibi, bir 
tarafa kayacak oy endişemiz de yoktur. (ANAP) sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Başınızı kumdan çıkarın. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, 175 inci maddenin yerii şekli konusunda 
çeşitli alternatifler üzerinde durulmuştur. 201 oy artı 
referandum formülünden hareketle, maddenin ko
misyonca kabul edilen son şekline gelinmiştir. Ancak 
bu şekilde (ki, elimizde bulunan, basılıp dağıtılan 
metindir) değişikliklerin yürürlüğe girmesi için halk-
oylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından ço
ğunun kabul oyu olmasının yanında; kabul oylarının 
seçmenlerin üçtebirinden az olmaması barajı bulun
maktadır. Teklifimizin bu ıson şekli üzerinde sayın 
milletvekilleri, dün toplanan Anavatan Partisi Gru
bumuzun yaptığı müzakereler ısonucu aldığı ve Sayın 
Başbakanımız tarafından açıklanan karara göre, üçte 
bir iştirak barajını da kaldırabileceğimiz ifade edilmiş 
bulunmaktadır. Ancak, bu değişiklikle beraber, mu
halefet partilerimizce de haklı olarak kabul edildiği 
gibi, «Halkoylamasına; milletvekili genel ve ara se
çimlerine ve mahallî genel seçimlere iştiraki temin 
için, kanunla, para cezası dahil, gerekli her türlü ted
bir alınır» hükmü getirilmektedir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Niye; korkunuz 
mu var? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Korkumuz 
olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Korkunuz yoksa 
neden böyle bir hüküm getiriyorsunuz? Vatandaşı 
neden zorla sandığa götürüyorsunuz? Serbest bıra
kın. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen efendim... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, görülmektedir ki, meseleyi en iyi şekilde 
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neticelendirmek için Anavatan Partisi her türlü ko
laylığa ve görüşe açık olduğunu ispat etmiştir. Bu, 
(bizim, baştan hadiseye samimî yaklaşımımızın bir ne
ticesidir; hiçbir art niyetimizin olmadığının bir göster
gesidir. 

Teklifin 4 üncü maddesiyle, Anayasanın geçici 4 
üncü maddesini yürürlükten kaldırırken, bu hükmün 
onaylanarak yürürlüğe girebilmesi için, halkoyuna 
sunulmasını zarurî görüyoruz. Burada da, halkoyla-
masında, oy verme hakkına sahip seçmenlerin üçte 
birinin iştiraki şeklindeki barajı kaldırıyoruz. Bu su
retle, siyasî yasakların kalkması için, evet oylarının 
hayır oylarından bir fazla olması yetecektir. 

Geçici 4 üncü maddenin yürürlükten kaldırılması
nı halkoylaması sonucuna bağlamak ise, bize göre, 
fevkalade normal bir hadisedir. Geçici 4 üncü madde 
esas Anayasa maddelerinden farklı 'bir hükümdür. Bir 
defa, geçici bir hüküm olması dolayısıyla, esas ana
yasa hükümlerinden ayrılmaktadır. Sonra bu yasak
ları fevkalade bir idare vaz etmiş, milletimizin yüzde 
92 çoğunluğu halkoylaması yoluyla onaylamıştır; 
kaldırılmasının da aynı yoldan olmasından tabiî ne 
olabilir? Saniyen, devamlı olarak halk, halk diyen, 
halka gidilmesinden korkmadıklarını her fırsatta ifa
de eden herkesin de bundan sadece memnuniyet duy
ması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, 'bu son şekliyle, kanun tek
lifimizin, meseleye bizim gibi samimî yaklaşan herkes 
ve her grup tarafından kabul edilmesi gerekir. 

AYHAN FIRAT '(Malatya) — İnandırıcı olmu
yor. 

PERTEV AŞÇIOĞLU '(Devamla) — Biz, Anava
tan Partisi olarak, bu teklif ile hiç kimseden ve hiç
bir neticeden korkmadığımızı, çekinmediğimizi, mil
letimizin her zaman güvendiğimiz engin sağduyusu, 
vatan ve millet sevgisi ve selameti düşüncesiyle vere
ceği her kararı, peşinen saygıyla karşılayacağımızı 
millet ve tarih huzurunda ifade ediyor, bundan kaç
mak için bahane arayanları milletimizin takdirine bı
rakıyor, Anavatan Partisi Grubu olarak neticenin bü
yük milletimiz için hayırlı olması temennileriyle, yüce 
heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

AYHAN FIRAT .(Malatya) — Diğer üç maddede 
neden referanduma gitmiyorsunuz da bu maddede 
gidiyorsunuz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşçıoğlu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Koksal 

Toptan ısöz istemişlerdir. 

Buyuran efendim. 
DYP GRUBU ADINA KOKSAL TOPTAN 

(Zonguldak) — Sayın Başkan, yüce' Meclisin değerli 
üyeleri, İstanbul Milletvekili Sayın Turgut özal ve 
arkadaşları tarafından verilen, Anayasanın Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi İle İlgili Kanun Teklifi hak
kında, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz 
etmeden evvel, yüce heyetinizi saygı ile selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, anayasalar ve anayasa 
değişikliklerinin ülkenin önemli meselelerinden biri 
olduğu, parlamentonun 'başta gelen görevlerinden biri 
olduğu tartışılmazdır. .Böylesine önemli bir metnin 
-Sayın Erdal İnönü tarafından da ifade edildiği gibi-
birbiriyle çelişen; tutarsız, inandırıcı olmayan bir ge
rekçe ile yüce Meclisin önüne getirilmiş olmasını an
lamakta sıkıntı çektiğimizi ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve daha sonra verilen bir tek
lifle de geçici 4 üncü maddenin yürürlükten kaldırıl
ması ihtiyacı nereden kaynaklanmıştır? Arkadaşları
mızın da ifade ettiği gibi, seçmen yaşının indirilmesi 
yahut milletvekili sayısının yükseltilmesi ihtiyacı; 
Türk kamuoyunu meşgul eden bir ihtiyaçtan; zorun
lu bir ihtiyaçtan kaynaklanmış değildir. Türk kamu
oyunu, özellikle bir seneden beri artan bir yoğunluk
ta meşgul eden, Anayasanın geçici 4 üncü maddesi
nin kaldırılması keyfiyetiydi. Belli ki, iktidar partisi; 
'bu tazyiklere, 'bu isteklere dayanamayarak, Anayasa
nın Geçici 4 üncü maddesini Meclisin önüne getirme 
zaruretini hissetmiş; ama bu maddenin Anayasa met
ninden çıkarılmasını engellemek için de, öbür yandan 
bu kanun teklifine birtakım dolgu maddeleri gibi, 
175 inci maddeler gibi 'birtakım engeller getirmeye 
çalışmıştır. 

Anavatan Partisinin sayın sözcüsünün ifade ettiği 
gibi, anayasalar, anayasa metinleri, devlet ile millet 
arasındaki münasebetleri, hakları, sorumluklukları 
tanzim eden ve bize göre ferdin mutluluğunu hedef 
alan önemli sosyal bir sözleşmedir. Bu sözleşme, de
mokratik olmayan ülkelerde, ferdin devlete biad et
mesini sağlayan fiilî bir sonuç doğururken, demok
ratik ülkelerde; devletin birlik ve varlığının yanı sıra, 
milletin refahı, mutluluğu, hürriyeti gibi vazgeçilmesi 
söz konusu olmayan insan haklarını teminat altına 
alan önemli bir belge durumundadır. (DYP sıraların
dan «IBravo» sesleri, alkışlar) Devlet ile millet ara
sındaki böyle 'bir sözleşmenin tarafları bağlayıcı en 
önemli unsuru, 'bu sözleşmenin karşılıklı yapılması, 
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devlet ve milletin yan yana gelmesidir. Böyle yapıl
maz da, en demokratik hakları verseniz bile, tek ta
raflı ihsan gibi hakların bahsedildiği anayasa metin
lerinin kalıcı olması mümkün değildir. O sebeple, 
anafikir olarak, milletlerin kalıcı anayasalara sahip 
olabilmeleri, anayasalarını kendilerinin yapmaları, tem
silî demokrasilerde olduğu gibi, bunu temsilcileri eli 
ile gerçekleştirmeleri ile mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, bize göre, 20 nci Asrın so
nuna yaklaştığımız şu yıllarda, gerçek demokrasi ile 
idare edilmesi gereğine kimsenin itiraz edemeyeceği 
Türkiye'nin, böyle bir yolla hazırlanan bir anayasa re
jimini tanzim edtmemiş olması, içinde bulunduğumuz 
istikrarsızlıkların ve sıkıntıların ananedenidir. Akit un
surların içeriğini bir yana koyalım. İki kere yeni ana
yasanın yapıldığı, birkaç kere anayasa değişikliğine 
gidildiği son 25 yıl içerisinde kanunların da temelini 
teşkil eden bu anasiyasî belgenin hazırlanmasında mil
letimizin hiç rolü olmamış; ondan istenen, birilerinin 
hazırladığı ve birtakım makamların gözden geçirdiği 
belgeleri sadece onaylamak olmuştur. 27 Mayıs mü-

' dahalesi sonrası hazırlanan ve milletin önüne konulan 
' 1961 Anayasası, milletin kurtuluş yolunu açan bir me

tin olarak takdim edilmiş, daha sonra aradan 10 yıl 
geçmeden, bu fikrin doğru olmadığı, yine onu yapan 
mihraklar tarafından kabul edilmiş ve nihayet 12 Ey
lül sonrası da il 961 Anayasasının bize bol geldiği ve 
ülke şartlarına uymadığı öne sürülerek, yenisi yapıl
mış ve bu kere, bu metin halkın önüne konmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bu metinlerin hangisinin iyi, 
hangisinin doğru olduğu tartışmasını şu anda, bu aşa
mada yapmak, bize göre önemsizdir. Önemli olan, bu 
metinlerin birileri veya birtakım heyetler tarafından 
hazırlanıp, milletin önüne konulup, gelin bunu onay
layın denilmesidir. Önemli olan, milletin, bizim Ana
yasamızı yap ve önümüze getir, bir göreyim diye, bir 
anayasa hazırlayıcısı kurucu heyeti şimdiye kadar ku
ramamış olmasıdır. Bunları, hiç kimseyi suçlamak için 
söylemiyoruz. Amacım, herkesin paylaşacağını um
duğum bir tespit yapmak ve ondan sonra da bu tes
pitten kaynaklanan problemlere işaret etmektir. 

Değerli milletvekilleri, milletimizi teşkil eden bü
tün unsurların arzu, istek ve ideallerinin büyük bir uz
laşmayla kucaklaşma suretiyle temeline harç koyduğu 
bir anayasa, badirelerle karşı karşıya kalmayacaktır. 
En azından, badireye kalkışacaklar iki kere düşün
mek zorunda kalacaklardır. Bu büyük mutabakatın 
meydana getireceği manevî dayanışma, anayasanın en 
büyük koruyuculuğunu teşkil eder. 

Değerli milletvekilleri, şimdi üzerinde tartıştığımız, 
konuştuğumuz Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili 
Sayın Özal ve arkadaşlarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına verdiği metin değil, bu metin 
daha sonra verilen bir önergeyle gündemden alınmış, 
yerine yenisi ikame edilmiş ve şimdi biz Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, milletin bu kutsal çatısı altında 
öyle zannediyorum ki, biraz evvel konuşan Anavatan 
Partisi sayın sözcüsünün bile bilmediği ve çok muh
temel Sayın Başbakanın çantasında kilitli bulunan bir
takım muhayyel, bilmediğimiz önerge1 er üzerinde bir
takım tahminlerden hareketle, birtakım sözleri söylü
yoruz. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ne olurdu, dün Sayın Başbakanın basına, kamu
oyuna açıkladığı sözleri, dün aikşam Büyük Millet 
Meclisinin çatısı altında bulunan siyasî partilerin grup
larının eline bir metin şeklinde verilseydi, bunu tartı
şın; yarınki oturuma getirilsin denilseydi ve burada 
konuştuğumuz, burada tartışıp kabul edeceğimiz me
tin, topyekûn, Türkiye Büyük Millet Meclisinin malı 
olsaydı; bu millî uzlaşmayı Meclis çatısı altında ger-
çekleştirseydik ne olurdu, bundan kim zarar görür
dü? Bundan kim faydalanırdı; milletimiz faydalanır
dı. Kim zarar görürdü? Bunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden ve milletimizden esirgenmiş olmasını an
lamakta büyük bir müşkülat çekiyoruz. (DYP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türk Milletinin anayasasının 
kendi özmalı olmasının bir gün mutlaka gerçekleş
mesi lazım geldiğine inanıyorum. Onun için, milletin 
kendi seçtiği temsilciler eliyle anayasa yapması ha
linde sık sık anayasa değişikliği, anayasa tadili yapma 
zorunluluğu da ortadan kalkacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 1982 Anayasasının yapılıp 
kabul edilmesinden sonra çok kısa bir zaman geç
miş olmasına rağmen, Anayasayı değiştirme zorun
luluğunun ortaya çıkması, söylediklerimizi teyit et
mektedir. Bize göre ideali, yeni bir kurucu heyet yo
luyla Anayasayı yeni baştan yapmaktır; ama, bu hiç 
şüphesiz, oldukça uzun ve bu aşamada düşünülecek bir 
metot değildir. Bunun yerine yapılacak, Anayasanın 
175 inci maddesiyle yüce Meclise verilen yetkinin yüce 
Meclis tarafından kullanılması ve Anayasanın, biraz 
evvel sayın sözcülerin de ifade ettiği gibi, aksayan, 
eksik görülen yönlerinin yüce Meclis tarafından ta
mamlanmasıdır. 1982 Anayasasının bize göre eksik ve 
değiştirilmesi gereken birçok yönü bulunmaktadır, 
ama 1982 Anayasasının yine bize göre en iyi tanzim 
edilmiş olan maddelerinden biri de 175 inci madde-
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dir. O sebeple, korunmasında yararlar olduğuna inan
dığımız bu maddenin sadece geçici 4 üncü maddeyi 
kaldırmamak için âdeta tahrip edilmiş olmasından 
büyük bir üzüntü duymaktayız. (DYP ve SHP sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın geçici 4 üncü 
maddesi, bilindiği gibi, suçsuz ceza ihdas eden, hu
kukî ve mantıkî hiçbir gerekçesi olmayan bir yasak
lar maddesidir. Konuiuş tarihindeki psikolojik etken
leri ve şartları yeniden tartışmak istemiyoruz; ancak 
şunu ifade etmek gerekir ki, aradan geçen üç sene
den sonra bu maddeyle getirilen yasakları, yasakları 
koyanlar dahil hiç kimse savunmamaktadır. Hiç kim
se çıkıp da, bu maddeyle getirilen yasaklar doğrudur, 
muhafazası gerekir diy enlemektedir; en azından açık
tan diyememektedir. Elbette ki, bu yasakların muha
fazasında kişisel yararlar umanlar vardır. Yine ya-
yasaklı, eli kolu bağlı, seçime sokulmayan rakiplerle 
sözde bir yarış yapıp, yine seçim kazanmak ümit ve 
hayali içinde olanlar bulunabilir. Bunu yadırgarız. 
Böyle bir anlayışı ne demokrasi ile ne insafla ve ne 
de akılla bağdaştırırız. Seven de sevmeyen de herkes 
kabul etmektedir ki, yasaklıların katılmayacağı, olma
yacağı bir seçimi meşru saymak mümkün değildir. 
Böyle bir seçimde kurulacak bir Meclis de milletin hür 
ve serbest iradesiyle kurulmuş bir Medis sayılamaz. 
Böyle olunca, Anayasanın kendi içindeki genel hü
kümlerine de aykırı olan geçici 4 üncü maddenin kal
dırılması mutlak bir zorunluk halini almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bize göre doğru olan, kestir
me olan, bu maddenin, Anayasanın 175 inci maddesi 
çerçevesinde kaldırılmasıydı.' Böyle yapılsaydı, ülke
deki siyasî hava sertleşmeyecek, partilerarası tesis 
edilmeye başlanan uzlaşma zemini daha da sağlam-
laşacak, birtakım müesseseler tartışma konusu olma
yacak, ülke sanki bir genel seçim olacakmış gibi sı
cak bir havaya girmeyecekti. Bunu yapmadınız; yap
madığınız gibi, geçici 4 üncü maddeyi kaldırmak de
ğil, kaldırmamak için baraj üstüne baraj koyup, tek 
barajı yeterli görmeyip çifte barajlar, engeller teşkil 
etmeye kalktınız. Bunun sonunda ise, ülkemizde her 
kesimden gösterilen haklı tepkiler üzerine, bunlardan 
da vazgeçtiğinizi açıklayarak, meseleyi makul ve inan
dırıcı bir düzeye çektiğinizi açıkladınız. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Da
ha evvelkiler bir taktikti. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, şimdi herkes bir bekleyiş içinde; evvelkilerde 
yapıldığı gibi, burada da önerge ile neler teklif ede

ceksiniz, kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler
de ANAP milletvekillerinden dahi saklanan yeni öne
riler neler olacaktır, dün açıklanan görüşler değişti 
mi, değişti ise yeni ve ne gibi engeller var, böyle bir 
alışkanlığı niçin sürdürürsünüz anlamak mümkün de
ğil. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Korkunun ecele faydası'yok. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Bir önerge 
verilecekse, bunu bir gün öncesinden parti grupla
rına verseniz, kamuoyuna açıklasanız daha iyi olmaz 
mıydı? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Başbakan sürprizi seviyor. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Muhalefeti, . 
halka gitmekten korkmakla suçluyorsunuz, kendiniz 
ise, milletin ve devletin kaderini ilgilendiren bir ana
yasa değişikliğini bile, halktan âdeta kaçırarak gerçek
leştirmek istiyorsunuz. Burada, devletin en önemli bel
gesi üzerinde tartışma yapıyoruz; ama tartışmasını 
yaptığımız hususun, - biraz evvel de söylediğim gibi -
ne olduğunu, şu anda, hiç birimiz bilmemekteyiz. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu Anayasayı halk onayladı, 
yasakları halk koydu, halk kaldırsın tezinize, yani re
feranduma, sırf uzlaşma temini için itiraz etmiyoruz; 
ancak, buna gerek yoktu diyoruz. Yasakları koyan 
halk, o yasakları kaldırmak yetkisini esasen 175 inci 
madde ile seçtiği temsilcilerine vermiş bulunmaktadır. 
Bizim bunu söylememizi, halktan korkuyorlar şeklin
de yanlış bir yoruma tabi tutmak abestir. Biz siyasetçi 
olarak,- biz Doğru Yol Partisi olarak, elbette halktan 
ve Hak'tan korkarız. Yaptığımız her iş için bu dün
yada halka, öbür dünyada da Hak'ka hesap verece
ğimizi her anımızda düşünerek yaşarız. (DYP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Halkımızdan korka
rız ama, ona da, onun sağduyusuna da ve onun hiç 
eksilmeyen ve göz yaşartan vefasına, da güveniriz. 

Değerli milletvekilleri, bizim yasaklar konusunda
ki tavrımız açıktır, nettir. Ortada, milletimizin hayrına 
bir iş yoksa bu yasakları kaldırmayınız; bunu da açık 
açık millete söyleyiniz. Böyle yapmayıp, Anayasada 
mevcut bulunan ve rejimin ayıbı sayılan yasaklar mad
desini, birtakım manevralarla halka onaylatmaya kal
kışmanızı hiç de hoş olmayan bir davranış olarak 
nitelendiriyoruz. Halkımız hiç şüphesiz bu yasakları da 
kaldıracaktır. Yine hiç şüphesiz halkımız bu devri ka
patacak yeni ve aydınlık bir devir açacaktır. (DYP sı
ralarından alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, Anayasanın geçici 4 üncü 
maddesi münhasıran kişileri ilgilendiren sadece 100 -
150 kişinin siyasî, halklarını kısıtlayan bir madde ola
rak yorumlanmamalıdır. Böyle bir madde rejime ya-
kışmamaktadır. Böyle bir madde savunduğumuz ve 
vazgeçemeyeceğimiz demokrasiye yakışmamaktadır. 
Onun için, böyle bir maddenin varlığı savunulamaz. 
Öyle umuyorum ki, iktidar kanadı da bu maddenin 
referandumunda, bu maddenin kaldırılması aleyhinde 
bir tavır koymayacaktır. Çeşitli barajlardan sonra Sa
yın Başbakanın dün basına açıkladığı müspet yakla
şıma gelinmiş olmasını, tabiî son anda adına sürpriz 
dedikleri bir başka değişiklik olmazsa, bu tavrın bir 
işareti saymak istiyoruz. 

Sözlerimin burasında altını çizerek ve Sayın Baş
bakanın çok sevdiği bir deyimle açık seçik ifade ede
rek şu hususu yüksek heyetin dikkatine sunmak isti
yorum. Bu referandum sırasında, Anayasa ve yasak
ların çizdiği çerçeve dışında, yetkisiz birtakım kişi ve 
kurumların, özellikle birtakım millî kurum ve kuru
luşların bu işe bulaştırılmamasmı ve halkın hür ve 
serbest iradesini etkilemeye yönelik davranışlar içinde 
bulundurulmamasını, bu konudaki hassasiyetimizi vur
gulamak istiyorum. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP 
sıralarından «Açıkla, ne demek istiyorsun» sesleri) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Açık 
seçik söyle, ne demek istiyorsun? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Açık seçik söy
ledim. 

Değerli milletvekilleri, verilecek önergenin dün 
açıklanan çerçeve içinde olacağını ümit etmekteyiz 
ve yine, referandum kanununun yani bazı engeller 
getirmeyeceği, Anayasanın 175 inci maddesinde yapı
lan değişiklik ile verilen hakkın bugünkü Meclis ek
seriyetine güvenerek, seçime kadar verilen söze uygun 
olarak kullanılmaya kalkışılmayacağım ummaktayız. 

İkbali de, idbaarı da gören bir arkadaşınız olarak 
ifade etmek istiyorum ki, siyasetin verdiği makamlar 
kutsaldır, ulvidir, ama onu her ne pahasına olursa 
olsun bırakmamaya çalışmak, insanı insan yapan ve 
hiçbirimizin vazgeçemeyeceği önemli değerler uğru
na ondan vazgeçmek doğru bir hareket değildir. 

Değerli milletvekilleri, gençlerin oy kullanmaları
na imkân veren ve milletvekili sayısını artıran teklifte 
mutabıkız. 

ŞERAFETTÎN TOKTAŞ (Balıkesir) — Tabiî, işi
nize geliyor o. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Siz getirdiniz, 
yani karşı çıkınca olmuyor, evet deyince yine olmu
yor; nasıl uzlaşalım sizinle? 

Değerli milletvekilleri, 175 inci madde ile geçici 
4 üncü madde açıklanan ve mutabakat belirttiğimiz 
hususlar dışında sürpriz eklentiler, yeni barajlar, yeni 
engeller, yeni modeller getirilirse ona göre tavır ala
cağız. 

Değerli milletvekilleri, heyecanla, verilecek önerge
leri bekliyoruz. Umarım ki, verilecek önergeler doğ
rultusunda yüce Meclisimizden çıkacak olan anayasa 
değişikliği, yüce milletimize ve her şart altında var
lığına, birliğine, dirliğine bağlı olduğumuz devletimi
ze hayırlı olur. 

Doğru Yol Partisi adına yüce heyetinize saygılar 
sunarım. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toptan. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Edip 

özgenç; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

Bu bakış açısı içerisinde, Sayın Başbakanın ana
yasa değişikliklerini kolaylaştırmaktan söz ederken ve 
özellikle Anayasamızın sadece askerî rejimler sırasın
da değil, sivil idareler tarafından değiştirilmesi tekli
fini, o sırada ileri sürülen formülü benimsememekle 
birlikte, yürürlükte bulunan 1982 Anayasasının, bazı 

DSP GRUBU ADINA EDİP ÖZGENÇ (İçel) — 
Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; istanbul Mil
letvekili, Başbakan Turgut özal ve 199 arkadaşının, 
7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında sunulmuş bulunan Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu ile ilgili olarak, Demokratik Sol 
Parti Grubunun görüşlerini arz etmek için huzurunuz
da bulunuyorum. Konuşmamı arz etmeden evvel he
pinize teker teker saygılarımı sunarım. 

Muhterem arkadaşlar, anayasalar elbette ki, geli
şen ve değişen toplumun ihtiyaçlarına göre değişebilir. 
Yani, maddeler eklenebilir, bir kısım maddeleri de
ğişikliğe uğratılabilir; bunlar gayet tabiîdir, ancak, yi
ne tabiî olan bir şey vardır ki, anayasa değişiklikleri
nin diğer normal kanunlar gibi değil; daha değişik, 
daha ciddî konularda - ki 1924 Anayasasından bu ya
na, hatta 1876'dan bu yana olduğu gibi- birtakım 
ciddî kayıtlarla yapılması düşünülmeli ve mümkün kı
lınmalıdır. Bugün, bu Anayasanın değiştirilmesine ih
tiyaç duyulmuştur. Şunu hemen ifade etmek gerekir
se; biz, anayasaları bir ulusal uzlaşma ürünü, bir mil
lî mutabakat ürünü olarak kabul ediyor ve görüyo
ruz. 
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özellikleri nedeniyle değiştirilmesi teklifini ilke olarak 
desteklemiştik. Ancak, her zaman olduğu gibi, Ana
vatan Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin ve parlamenter rejimin doğal sonucu olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiş bulunan mil
letvekillerinin düşünce tarzına hiçbir suretle müracaat 
etmeden, böyle bir değişikliğin ne suretle cereyan edip 
etmeyeceği konusundaki görüşlerini almadan, hazırla
nan birtakım dolgu maddelerine bağlı anayasa deği
şikliği teklifinin gündeme getirilmesi, kanaatimize gö
re demokrasinin yine tek kanatlı olarak işletilmesi 
konusundaki bir düşüncesinin uzantısı olarak görüyo
ruz ve her zaman izah etmiş olduğumuz gibi, de
mokrasinin üzerine şal örtülerek, her şeyi biz biliriz, 
en iyisini ben bilirim düşüncesiyle ortaya konulmuş 
bulunan teklifler, maalesef bugünkü getirilmiş bulu
nan teklifle, anayasalarda olması icap eden millî mu
tabakat ve ulusal uzlaşma sistemi içerisinden uzakla
şarak, tek taraflı olarak Anavatan Partisince geti
rilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Anayasanın değiştiril
mesinin, çok yakından izlediğiniz gibi, tamamen rejimi 
ilgilendiren bir konu olduğunu ifade etmek istiyorum. 
özellikle Avrupa Topluluğuna müracaat ettiğimiz şu 
günlerde, Avrupa Topluluğu üyeleriyle siyasal ortam
da, iktisadî ve ekonomik ortamda, kültürel ve sosyal 
münasebetler ortamında tam bir mutabakat temin edil
mesi ortamı içerisinde bu münasebetlerin gerçekleşe
bileceğine inanıyoruz. 

Bu itibarla, gelecekte, Türkiye'nin gündeminde re
jim konusunda doğması muhtemel rahatsızlıkların gi
derilmesi ve Avrupa Topluluğu üyeliğine kabul edil
mesi konusunda çok önemli bir yaklaşım temin ede
cek bu konunun ciddiyetle ele alınarak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri tarafından ve gruplar ta
rafından hassasiyetle ve incelikle üzerinde durularak 
değerlendirilmesi icap eden bir konu olarak görmek 
icap ediyor. 

Malum olduğu gibi, anayasaların ikide bir kolay
ca değiştrilmesi elbette sakıncalıdır. Bu Anayasa, her 
şeyin serbestçe tartışılamadığı olağanüstü bir dönem
de, seçimle gelmemiş kurumlar tarafından, çok acele 
olarak hazırlanmış idi. Üstelik, fazlasıyla ayrıntılara 
giren ve yasa konusu, hatta tüzük ve yönetmelik ko
nusu olabilecek hususları bile bağlayıcı bir biçimde dü
zenlemişti. Bu Anayasa, bizim görüşümüze göre ye
terince demokratik değildi. Bu özellikleri nedeniyle 
19®2 Anayasasında değişiklik yapmanın makul ölçü
leri içerisinde kolaylaştırıltnasından yana olunmak ge
rektiği inancı içerisindeyim. 

Gelecekte, demokratik halk katılımı ile ideolojik 
bakımdan yan tutmayan iktidarların, kendi program
larını serbestçe uygulayabilmelerine olanak vermekle 
beraber, devletin, ulusun ve ülkenin bütünlüğünü; 
cumhuriyetin temellerini ve demokratik hukuk dev
letini güvence altına alan özlü, kısa bir çerçeve ana
yasa hazırlanacak olursa, onun katı bir anayasa yani 
değiştirilmesi güç bir anayasa olması, elbette ki iste
nilecek bir durum değildir. Az evvel değindiğimiz 
özellikleri nedeniyle bu Anayasanın değiştirilmesini, 
bir ölçüde kolaylaştırabilmenin gerekli olduğunu dü
şünüyorduk; ancak, anayasa değişikliğinin kolaylaş
tırılması, bir başka deyişle anayasanın yumuşatılma
sında göz önünde tutulması gerekli koşullar vardır. 
Bu koşullar içerisinde en önemlileri; demokrasi, laik
lik, bağımsızlık, ülke ve devlet bütünlüğünün güven
ce altına alınmasıdır diyoruz. 

Seçim sistemini adilleştirerek, seçmen iradesi ile 
bu iradenin, (Türkiye Büyük Millet Meclisine yansı
ması arasında hakça bir denge kurulmasından yana 
olduğumuzu ifade etmiştik. Anayasa Mahkemesi üye
lerinin seçiminin demokratikleştirilmesinden, bu mah
kemeye anayasa değişikliklerini, demokrasiyi, laiklik, 
bağımsızlık ülke ve devlet bütünlüğü açısından, de
netleyebilme yetkisi açısından, Anayasa Mahkemesine 
başvuru konusunda zaman sınırının kaldırılması açı
sından, belirli toplumsal örgütlere de Anayasa Mah
kemesine başvurabilme hakkı yönünden ve bunun 
gibi, yine anayasa değiştirilirken ve yumuşatılırken, 
toplumsal örgütlerin bu konuya ilişkin tartışma özgül
lüğünün sağlanması açısından çok önemli gelişmelerin 
olduğunu ifade etmek istiyoruz. 

Anayasayı yumuşatma yolundaki çalışmalar, 1982 
Anayasasını düzeltme, demokratikleştirme amacıyla 
bağlantılı olmalıdır. Çağdaş işlevine kavuşturulmuş, 
hak ve özgürlükleri demokratik bir devlet yapısını ve 
işleyişini güvenceye almış ve toplumda yeterli bir 
konsensue dayandırılmış yeni bir anayasada yapıla
cak değişikliklerin, makul ölçüler dışında yumuşatıl
masını da doğru bulmadığımız ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa değişikliklerinin 
en önemli koşulu olarak küçük partileri güçleriyle 
uyumlu bir oranda parlamento ve siyasal yaşamda 
söz sahibi kılan bir seçim sisteminin getirilmesi; sen
dika, dernek, meslek kuruluşları, siyasî parti ilişkile
rine getirilen katı izolasyonun öncelikle kaldırılarak, 
baskı grupları üzerindeki siyaset yasakları kapsamının 
olabildiğince kaldırılması ve daraltılması yolundaki 
düşünce ve kanaatlerimizi burada yinelemek istiyorum. 
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Özellikle, Anayasa ile ilgili yasalara ilişkin etkinlikler
de tam bir serbestlik sağlanmadığı, çoğulcu demok
rasinin yolları açılarak, serbestçe kamuoyu oluşumu
nun sağlanamadığı bir ortamda 'bugünkü getirilmiş 
bulunan ve ardından ne yapıldığı ve ne yapılmak is
tendiği şüphe ile karşılanan değişikliklerle rejimin dü
zeltilmesi yolundaki düşünce tarzına uymanın müm
kün olmadığını ifade etmek istiyorum. 

175 inci madde değişikliğinin aceleye getirilmesini, 
grup olarak sakıncalı buluyoruz. Bu maddeye verile
cek yeni şekil, rejimin geleceğini 'büyük ölçüde etkile
yecektir. Onun için, daha dikkatli davranılması icap 
ettiğini vurgulamak istiyorum. 175 inci maddeye nasıl 
'bir şekil verileceğini hemen karara bağlamak yerine, 
bu konu üzerinde partilerin serinkanlılıkla ortak bir 
çalışma yapması bizce daha uygun olacaktı. 

Ayrıca, halkoylaması yasasının çok önemli oldu
ğunu hepimiz "bilmekteyiz. Bu yasayı iktidarın tek ba
şına hazırlayıp süprizlerle dolu olarak getirmesi ihti
mali karşısında hepimiz şüphe ve tereddüt içerisin
deyiz. Bu itibarla, bu konu Genel Kurulda görüşü
lürken ve bu görüşmeler sürerken, bu yasa üzerinde 
grupların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, 
ortak bir çalışma yapmış olduğu şekilde, Anayasa de
ğişikliğinin oylanmasına geçilmeden önce halkoylama-
sının ne surette yapılacağı ve yasa tasarısının ne su
rette hazırlanacağı konusunda belli bir konsensüse ve 
mutabakata varmaları icap ettiği kanaati içerisindeyim. 
Kamuoyunda ve özellikle muhalefet partileri grup
ları içerisinde, ISayın Barbakanın gizli kapılar ar
dında Sayın Cumhurbaşkanıyla ne suretle ipazarlık-
lar yaptığını ve ne surette konuyu gündem© getirdi
ğini, Ibu konuyla 'igjii anayasa değişikliğinin ne su
retle baraj sistemi içinde bulundurulmak istendiğini, 
geçmişteki temayüller ve çeş'ltli siyasî manevralar göz 
önüne alındığında bu olayı da, şüpheyle karşılamak 
içerisinde olduğumuzu vurgulamak istiyorum. 

Muhterem arkadaştanım, halkoylaması yasa 'tasa
rısının, partülerin ortak katkısıyla oluşturulması gere
ğini izah etmiş'tim. Gerek kamuoyu yoklamalarında, 
gerek anketlerde ve (gerekise halkoylamasında soru
ların veya oya sunulacak hususların formüle ediliş 
biçimleri de çok önemlidir. Seçmenlerin, şaşırtıcı bir 
soru biçimi ile karşı karşıya bırakılmaması gerekir. 
Onun için, oya sunulurken, konunun nasıl formiüie 
edileceği 'de partilerin ortak 'mutabakatıyla belirlen
melidir. 

'Muhterem milleitivekilleri, geçici 4 üncü maddey
le yasakların kaldırılması konusu incelenirken, hafı

zaları devamlı olarak işgal eden bazı konuları siz
lere izah eitmek is'tiiyorum. Malum olduğu gibi, ge
çici 4 üncü madde yasaklıları ik'i kategoriye ayır
maktadır : Haklarımda, devletin şahsiyetine karşı iş
lenmiş cürümlerden herhangi biriyle ilgili olarak ka
mu davası açılmış olanlar ve l'l Eylül 11980 tarihin
de iktidar partisi veya muhalefet partisi durumun
da bulunanlar... 

••V2 Eylül 19801den önce Millî Nizam Partisi Mil-
leiivekii olarak Türkiye Büyük MİM Meclisinde bu
lunan bir milletvekili hakkında açılan bir dava, bi
rinci kategoriye girenler arasında yer alıyordu ve 
adıda İçişleri Bakanlığının yasaklılar listesinde yar 
alıyordu. Bu milletvekili, hakkında açılan davada ak
lanınca, adının yasaklılar listesinden çıkarılmasını 
iistedii. İçişleri Bakanlığı valk'tiyle buna itiraz etti, ko
nu idare mahkemesine götürüldü ve üç kişilik mah
keme heyeti oybirliğiyle; «IBu sayın milletvekili hak
kındaki davada aklandığına göre, özel yasak kap
samına alınması işleminin hukukî dayanağının orta
dan kaldırılmış olduğuna» karar verdi ve İçişleri Ba
kanlığının itirazını reddetti. Bu arada yargılama idarî 
ve davalı idareden alındı.; 

'Mahkeme kararında şu ifadeler yer almış bu
lunmaktadır : «Davacı, her ne kadar geçici 1 inci 
maddede belirtilen nitelikte bir kamu davası açılmış 
olması nedeniyle siyasî faaliyette bulunmaktan ya
saklanmış ilse de, ilgililerin, sözü edilen maddede 
yazılı olan türden Mr dava nedeniyle yasak kapsa
mına alınabilmesi veya bu kapsam içinde tutulabil
mesi ancak bu dava üzerine yapılan yargılama so
nucu mahkûmiyet kararı verilmiş olması halinde 
miümkündür. Ortada beraat hükmüyle sonuçlanan bir 
yargı kararı varsa, bu karara rağmen, sırf açılan bir 
kamu davası neden gösterilerek siyasî haklara 'ilişkin 
özel yasak getirilmesi, Iberaat kararı alanları haksız 
yere kus'urlandırmak anlamına gel'ir. Bu yoldaki bir 
görüşün, kabulü, temel hukuk ilkelerine aykırı düşer. 
Bu durumda bu davacının beş yıl süreyle siyasî faa-
iyetite bulunma kapsamına girenler listesine dahil 
edilmesinde yasal isabet görülmemiştir. 

lElsaisen, yüklenen suçu işlemediği konusunda 
mahkemece varılan Ibu kesin kanaat karşısında, il
gili dava neden gösterilerek özel yasaklar konulması, 
ıberaat hükmüyle son bulan yargı kararının hukukî 
değeriyle çelişeceğinden, siyasî faaliyette bulunması 
konusunda getirilen kısıtlamada, bu sebeple de hu
kuka aykırılık bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, gerek Anayasanın geçici 4 üncü 
maddesi ve gerekse 28120 sayılı Siyasî Partiler Yasa-

— 253 — 



T. B. M. M. B: 102 13 . 5 . 1987 0 : 1 

sının tonuyla i'Ugili hükümleri, (bu ıgMerin, 'beraait I 
etmeleri halinde dalhi 'kendilerinin di'yaısî yasak kap- I 
samına 'alınmalarına veya Ibu kapsam içinde 'tütül- I 
malarına imkân 'veren 'bir içerik de taşımamakta- I 
dır. I 

iSbnuç olıarak; 2820 sayılı Siyasî Par-tiıter Kana- I 
nunun geçici 1 inci maddesinde yazılı olan nitelik- I 
teki kamu davası 'sona erm'iş ve davacı Iberaait üt- I 
•m'î tiır. Bu karar, davacının özel yasak kapsamına I 
alınması işleminin hukukî dayanağını da orsadan I 
kaldırmıştır. Ayrıca, davacının yasa kapsamından çı- I 
karılmasına engel olan başka bir yasal düzenleme de I 
yoktur.» I 

10 Ocak 1986 tarihinde; yani bundan yaklaşık I 
birbuçuk yıl önce verilen bu karar, çoktan kesinleş- I 
miş durumdadır. İdare mahkemesinin sağlam bir hu- I 
kuk mantığına ve hukukun temel ilkelerine dayalı bu I 
kararma karşı idare, süresi içinde Danıştaya başvur- I 
ma yoluna da gitmemiştir, idare mahkemesinin ke- I 
sinlik kazanan bu kararı uyarınca, 19 Nisan 1987 ta- I 
rihinde de bu sayın milletvekili bir partinin genel j 
başkanlığına seçilmiştir. Gerçi, bu eski milletvekili- I 
nin genel başkanlığına Cumhuriyet Başsavcılığı Ana- I 
yasa Mahkemesinde itiraz etmiştir; fakat itiraz ge- I 
rekçesi çok şaşırtıcıdır. Başsavcılık, idare mahkeme- I 
sinin verdiği kararın bir etkisinin bulunmadığını öne I 
sürmüştür. Oysa, bu mahkemenin, kendi yetkisi Jçi- I 
ne giren bu konuda etkisiz sayılması da mümkün de- I 
ğildir. Kaldı ki, idare mahkemesi kararına itiraz mer- I 
cii de Anayasa Mahkemesi değil, bir başka yüksek I 
mahkeme olan Danıştaydır. Bu husus, Anayasanın I 
155 inci maddesinde açık ve kesin olarak belirtil- I 
mistir. 155 inci maddenin birinci fıkrasında aynen I 
şöyle üenilmiştir : «Danıştay, idarî mahkemelerce ve- I 
rilen ve kanunun başka bir idarî yargı merciine bı- I 
rakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii- I 
dir.» I 

Anayasanın, Anayasa Mahkemesinin yetkilerine I 
ait maddesi ise, bu yüksek mahkemenin, idare mah- I 
kemesinde verilmiş kararları inceleme yetkisi bulun- I 
madiğini göstermektedir. Bu durumda, bu genel baş- I 
kanın durumu, Anayasanın geçici 4 üncü maddesin- I 
deki Siyasî Partiler Yasasının ona paralel olan geçici I 
1 inci maddesindeki yasaklılardan, birinci kategori- I 
ye girenlerin tümünü kapsar niteliktedir. Buna göre, I 
örneğin; kapatılan bir partinin tüm markez yönetici- I 
leri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Mil- I 
liyetçi Hareket Partisinin merkez yöneticileri ile Tür- I 
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin de büyük kısmı I 

aklandıklarına göre, siyasal haklarına kavuşmuş du
rumdadırlar. Haklarında mahkûmiyet kararı verilen
ler ise, bu mahkûmiyetleri kesinleştiği takdirde, geçi
ci 4 üncü madde kalksa bile, siyasal haklarına kavu
şamayacaktır. Çünkü, Anayasanın 76 ncı maddesi 
kapsamına girecektir. 

Bu durumda, geçici 4 üncü maddenin kalkmasıy
la ilgili halkoylaması ancak 11 Eylül 1980 günü ikti
dar ve anamuhalefet partisi durumunda bulunan par
tilerin merkez yöneticileri ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri için yapılabilir. Halkoylamasına gidi
lirken, bu hususun aydınlığa kavuşturulmuş olmama
sı durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
- idare mahkemesi kararındaki ifade ile - hukukî da
yanaktan yoksun ve temel hukuk ilkelerine aykırı bir 
işlem yapılmış, büyük bir hukuk kargaşası doğmuş 
ve yargı organları arasında içinden çıkılmaz ihtilaf
lara yol açılmış olacaktır. Geçici 4 üncü maddenin 
bu husus aydınlığa kavuşturulmadan halkoylamasına 
sunulması, seçmenleri de çok güç durumda bıraka
caktır. 

Bu nedenlerle, geçici 4 üncü maddenin kaldırıl
masına ilişkin Anayasa Komisyonu metni, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde görüşülürken, halkoylama-
sıntn kimler için yapılacağının mutlaka kesin ve açık 
bir biçimde belirlenmiş olması icap etmektedir. 

Ayrıca, Anayasanın geçici 4 üncü maddesini kal
dırma girişiminde bulunulurken, Siyasî Partiler Ya
sasındaki paralel hükümlerin; yani geçici 1 inci mad
de ile 119 uncu maddenin de kaldırılması güvence 
altına alınmalı idi. Aksi halde, geçici 4 üncü madde 
halkoylamasına sunulmadan önce, yasaklılardan ba
zıları, Siyasî Partiler Yasasının söz konusu hüküm
leri uyarınca mahkûm oldukları veya haklarında ve
rilmiş mahkûmiyet kararlan kesinleştiği takdirde, ge
çici 4 üncü madde halkoylamasıyla kabul edilip ya
saklar kalksa bile, yasaklı kişilerden bazıları Anaya
sanın 76 ncı maddesi kapsamına girecekleri için, si
yasal haklardan ömürleri boyunca yoksun kalmış ola
caklardır. Bunun kamu vicdanında onulmaz bir ya
ra açacağı ise açıktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konu şimdiden çö
zülmezse, ileride çözüm bulmakta çok geç kalınmış, 
iş işten geçmiş olacaktır. Anayasanın geçici 4 üncü 
maddesinde öngörülen yasakları kaldırmak için halk
oylaması yoluna başvurulması, gereksiz, haksız ve 
adaletsiz sakıncalar doğurabilecek niteliktedir. Ana* 
yasada yer alan bu yasaklar, diğer toplumsal ve ka
lıcı yasaklar gibi, insan haklarına ve hukuk devleti 
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ilkesine dayalı bir devletin temelleriyle bağdaşma
maktadır. Her insanın temel haklara ve bunlar için
de yer alan siyasî faaliyette bulunma hakkına sahip 
olması, demokrasinin vazgeçilmez eşitlik ilkesi karşı
sında, bu yasakların insan onuruyla ve insan hakla
rıyla bağdaşır yönü bulunmadığı açıkça ortadadır. 
İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne bağlı bir 
devlette kişilerin temel haklarının herhangi birinden 
yoksun kılınması ancak haklı nedenlere dayalı yargı 
kararlarıyla mümkündür. Suçsuz ve yargılamasız böy
le bir yasak cezasının seçmen kitlesi tarafından ver-
dirilmesinin geçerli dayanağı olamaz; aksi takdirde 
demokrasiden çok, çoğunluğun tahakkümü gündeme 
gelir. Geçici 4 üncü maddenin kaldırılıp kaldırılma
masının bu nedenle halka sorulması da doğru değildir. 

Diğer yandan temsilî parlamenter sistemimizin 
gereği olarak bu haksız yasakların, bizzat Türkiye 
Büyük Millet Meclisince kaldırılması, yerinde bir for
malitenin tamamlanmasından ibaret olarak görülme
lidir. Diğer yandan, yasakların halk oylamasına su
nulması suretiyle âdeta bir halk mahkemesi yaratma
nın sakıncaları da ortadadır; en çok gereksinim duy
duğumuz toplumsal huzur ve barışın bozulmasına, ka
buk bağlamaya başlamış yaraların açılmasına, 12 Ey
lül döneminin korumamız gereken Cumhurbaşkanlı
ğı makamının ve diğer sakınca doğurabilecek husus
ların zamansız ve yeniden masaya getirilmesi sonu
cunu yaratacağız. 

Bu nedenle, geçici 4 üncü madde ile ilgili yasa
ğın Türkiye Büyük Millet Meclisince kaldırılması ge
rekli ve yeterlidir. Ancak bundan, haksız olarak, 
Başbakanın yaptığı gibi, bizim halktan kaçtığımız ve 
çekindiğimiz yolunda bir anlam çıkarılmamalıdır. Biz 
sakıncaları burada işaret etmekle tarihî görevimizi 
yaptığımızın huzuru içerisindeyiz. Halkoylamasında 
ısrar ediyorsanız, vebali sizlere ait olmak üzere, halk-
oylamasından kaçmadığımızı burada bir defa daha 

-tekrar etmekte fayda görüyoruz. 
Diğer yandan, Demokratik Sol Parti olarak, ilk 

günden başlayarak, geçici kişisel yastıkların yanında, 
- ve öncelikle - kalıcı ve toplumsal yasakların da kal
dırılması yolunda açıkladığımız görüşlerimizi burada 
bir defa daha yineliyoruz. 

öte yandan, geçici 4 üncü madde kaldırılırken, 
Anayasanın benzer nitelikteki kalıcı maddelerini de de
ğiştirmek gerektiğini öteden beri vurguluyoruz. Çün
kü, bu tür maddeler, yalnız partilerin, kapatılan par
tilerin yöneticilerinin veya parlamenterlerinin değil, 
pek çok yurttaşımızın da siyasal haklarına ağır kısın

tılar getirmektedir, örneğin; bir sıkıyönetim komuta-
nınca yararsız bulunarak, hiçbir mahkeme kararı ol
maksızın, kamu hizmetinden çıkarılmış öğretmenlerin, 
öğretim üyelerinin, kamu görevlilerinin veya işçile
rin, bir daha kamu hizmetine dönemeyecekleri gibi, 
Anayasanın 76 ncı maddesine göre, ömürleri boyunca 
milletvekili seçilemeyecekleri ortadadır. Yine bu mad
deye göre, gençliğinde bazı hafif suçlardan toplam bir 
yıla mahkûm olmuş bir kimse de, affa uğrasa bile, 
ömür boyunca seçilme hakkından yoksun kalmakta
dır. Anayasanın 82 nci maddesinin ise, meslek kuru
luşu ve sendika yöneticilerinin aynı zamanda millet
vekili olmalarını yasaklayan, dünyada eşi görülme
dik hükümlerini kabul etmek mümkün değildir. 

Demokrasiyle, insan hak ve özgürlükleriyle bağ
daşmayan hükümler taşıyan Anayasa, devlet niteliği
nin en başta gelen öğesi olan emekçi kesimin bırakı
nız korunmasını, onu egemen sınıfların tahakkümü
ne âdeta terk eden ve toplumsal barışı sağlamaktan 
uzak yasaklar içermektedir. (DSP sıralarından alkış
lar) 

Sendikaların yapısı ve örgütlenmesi, sendikalara-
rası ve uluslararası örgütlenme üzerinde yasaklar getir
miştir. Öğretmenlerin, sendikalaşma ve dernekleşme ya
sakları mevcuttur. Çalışanların, diledikleri örgütleri 
özgürce kurabilme ve sendikal çoğulculuk ilkesi üze
rindeki yasaklar devam ederken; sendika kurma öz
gürlüğü üzerinde konan yasaklar devam ederken; se
çilme yeterliliği üzerine konan kayıt ve yasaklar de
vam ederken; sendikaların faaliyetleri ve gelirleri üze
rine konan yasaklar sürdürülürken, sendikaların de
netlenmesi yoluyla getirilen kısıntı ve yasaklar ve grev 
üzerine konan yasaklar devam ederken ve Anayasa
nın geçici 15 inci maddesiyle ara dönemde getirilen 
karar ve tasarruflarla ilgili hesap sormaya ve Anaya
saya aykırılığı savunmaya ilişkin yasaklar devam eder
ken, Anayasa değişikliğinin önemli sayılmayacak de
recedeki bu hükümlerine, bu getirilen teklifle katıl
mak, kanaatimizce mümkün değildir. (DSP sıraların
dan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, tabirimi hoş görün, bu 
anayasa değişikliği teklifiyle, kanaatimize göre, elma
larla armutları bir araya getirme ve bunları bir arada 
görüşme gibi son derecede ters bir temayül doğmuş
tur. 

Bu itibarla, bu teklife Demokratik Sol Parti Gru
bu olarak «Evet» demeyeceğimizi bildirir, hepinize say
gılar sunarım. (DSP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özgenç. 
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Şahsı adına, Sayın Seyfi Oktay; buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; öncelikle şunu ifade edeyim ki, 
bu Anayasa Değişikliği Teklifi, 199 kişi tarafından 
imzalanmış olmasına karşın; amacı, kapsamı, rejime, 
Türk siyasal ve toplumsal yaşamına getirecekleri ve 
götürecekleri hususunda teklife imza atanlar, konuyu 
kendi bilinçlerinde değerlendirerek, irdeleyerek, tartı
şarak, düşünerek, anlayarak; böylece önerge içeriği
ni Sayın Özal'la paylaşmak suretiyle hazırlanmamış
tır. 

Görülüyor ki, ANAP Grubundaki birçok değerli 
milletvekili, devletin temel nizamına ilişkin anayasa 
gibi bir yasanın değiştirilmesinde dahi, kendi iradele
rini kayıtsız ve koşulsuz bir tarzda Sayın Özal'ın kişi
sel iradesine teslim etmiş görüntüsi içerisinde bulun
maktadırlar. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa
yın Oktay, yalnız bazı milletvekilleri değil, bütün mil
letvekilleri saygıdeğerdir, siz de saygıdeğersiniz... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efendim. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — «Saygıdeğer» de

dim efendim. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Bü

tün milletvekilleri saygıdeğerdir. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — «Saygıdeğer» 

dedim efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Yal

nız bir kişi değil, bütün milletvekilleri saygıdeğerdir. 
(Gürültüler) 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — «Saygıdeğer» 
dedim efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yerleri
nize oturunuz efendim. 

EROL BÜLENT YALÇINKAYA (Kastamonu) — 
Sözünü geri alsın Sayın Başkan. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Tav
zih etsinler efendim. 

BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturunuz. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — «Birçok değerli 

milletvekili» diye söyledim. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, tavzih etsinler efendim. 

BAŞKAN — Tavzih etme diye bir usul yoktur. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Bir
çok değerli milletvekili değil, bütün milletvekili saygı
değerdir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efendim... 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — İmza atanları 

kastettim ben. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Bü

tün milletvekilleri saygıdeğerdir. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Mutlaka, kuş

kusuz... 
BAŞKAN — Sayın Oktay, sayın milletvekilleri yü

ce milleti adına irade kullanmaktadırlar, iradeyi peşin 
bağlama biçiminde bir sözünüz vardır, lütfen düzeltir 
misiniz efendim? 

M. SEYFI OKTAY (Devamla) — Konuşmam açık; 
«tartışılmamıştır» diyorum efendim. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — «irade
ye teslim etmiştir» dedi efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... (Gü
rültüler) 

«Tartışılmamıştır» biçiminde düzeltilmiştir. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Lütfen, sayın milletvekilleri... 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, öner

geye imza sahipleri kendi iradeleriyle imza atmışlar
dır. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Oktay. 
M. SEYFI OKTAY (Devamla) — Bu, demokra

tik yaşamımız açısından çok acı bir olgudur. Bu, mil
letvekilliğinin, halkın iradesini temsil etme işleviyle, 
ulusal egemenlik kavramıyla ve hele hele milletvekili 
yeminiyle bağdaşamaz. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

Kuşku yok ki, bu Anayasa değişikliği... 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Nereden çıkıyor, ne

reden çıkarıyorsunuz bunları?.. 
BAŞKAN — Sayın Aşkın, sayın milletvekilleri, lüt

fen efendim... (Gürültüler) 
Sayın milletvekili deminki beyanını «Tartışılma

mıştır» olarak düzeltmiştir. Şimdi, kendi görüşlerini 
söylüyorlar, lütfen efendim... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerinize oturunuz. 
Sayın Oktay, devam ediniz. 
EROL BÜLENT YALÇINKAYA (Kastamonu) — 

Sayın Başkan, bu şekilde konuşmaya devam ederse, 
biz de müdahale etmeye mecbur kalacağız. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekili, bu, Başkanlıkça 
takip ediliyor, lütfen yerinize oturunuz. 

M. SEYF1 OKTAY (Devamla) — Kuşku yok ki, 
bu Anayasa Değişikliği Teklifinin en önemli ve de
ğiştirilme amacı bilinmeyen maddesi 175 inci madde
dir. Sayın özal, 175 inci maddenin değiştirilecek şek
liyle ilgili çok zikzaklar yaptı, önce, «Anayasa, 201 
ile değişsin» dedi; sonra, «240 olsun» dedi; «Refe
randum olsun» dedi; çeşitli referandum türleri öner
di; hemen her gün bir anayasa değişikliği formülü, 
her gün bir yöntem önerisiyle ortaya çıktı. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Kaçma
yın milletten o zaman. 

M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — izlenmesinde 
dahi güçlük çekilen her yeni değişiklik önerisi, ANAP 
yetkili organlarınca sanki bir kehanefcmiş gibi kabul
lenildi. Tabiî, kehanet tartışılır mı? Bir tek kişi çıkıp 
da Anayasanın 175 inci maddesinin değiştirilmesinin 
saklı tutulan gerekçesini ve değiştirmenin gerçek ama
cını soramadı, sormadı. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Değişikliği Tekli
finin genel gerekçesine bakınız: «Gerek parlamento
da, gerek basında ve kamuoyunda münakaşa konusu 
olan bazı maddelerin değiştirilmesi gerektiği anlaşıl
mış ve bu nedenle teklif hazırlanmıştır» deniyor. 

Değerli milletvekilleri, böyle bir gerekçeyle Anaya
sanın kilit maddesi olan bir maddenin değiştirilmesi 
teklifini, hangi ciddiyetle ve hangi devlet ve toplum 
sorumluluğuyla bağdaştırabilirsiniz?.. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Değiş
sin diye bağıran sizsiniz. 

M. SEYFI OKTAY (Devamla) — O, güdümünüze 
almak istediğiniz basında, o etkinliğini sıfırlamaya ça
lıştığınız kamuoyunda hemen her gün tartışılan, konu
şulan Anayasanın 175 inci maddesi mi? Her gün tar
tışılan irtica, her gün tartışılan emekçi hakları; baskı
lar, işkenceler, işsizlik, açlık, vurgun, talan, soygun, 
rüşvet yolsuzluk... Basının, kamuoyunuı tartışmasına 
bu kadar duyarlı iseniz önce onlarla ilgili öneriler ge
tirmeniz gerekmez miydi? 

NECAT TUNÇSÎPER (Balıkesir) — Siz getirin. 
M. SEYFI OKTAY (Devamla) — Bu uydurmas

yon gerekçelerle gerçek amaç gizlenmeye çalışılmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, bilmeceyi çözmek; yani bu 
175 inci madde değişikliğinin gerçek amacını saptaya
bilmek için olaya geniş bir açıdan bakmak istiyorum. 
öncelikle, bugünkü Anayasa nizamına ve onun önemli 
özelliklerine bir göz atmakta yarar vardır. 
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Hemen şunu ifade edelim ki, 12 Eylülden sonra 
oluşturulan anayasa nizamına ilişkin temel ilkeler, üç 
ayrı kategoride kılıflandırılarak oluşturulmuş ve yaşa
ma geçirilmiştir. Bir defa, anayasa ile düzenlenmesi 
gereken anayasal konuların büyük bir bölümü Kon
sey zamanında çıkarılan yasalarla düzenlenmiştir. Da
ha sonra yürürlüğe konulan Anayasa ise, bu yasalarla 
oluşturulmuş olan sisteme âdeta monte edilmiştir. Bu
gün Anayasa, Konsey zamanında çıkarılmış, olan ya
salardan sonra gelmektedir; yani bu yasalar Anayasa
dan üstündür. Bu yasalardaki hükümler, Anayasa ile 
çelişiyorsa, - ki, çoğunluğu böyledir - bu çelişen hüküm
lerden Anayasa maddeleri değil, yasa maddeleri ön
celik almakta ve Anayasa yerine bu yasa hükümleri 
uygulanmaktadır. Bu yasalar, Anayasada yer alan 
- demokrasi açısından - olumsuz hükümleri daha da 
olumsuzlaştırdığı gibi, Anayasada olumlu sayılabile
cek hükümleri de işlemez hale getirmektedir. 

Anayasanın geçici 15 inci maddesine göre, Kon
sey zamanında çıkarılan bu yasalar ve hatta kanun 
hükmündeki kararnamelerin Anayasaya aykırılıkları 
iddia edilemez. 

Sayın üyeler, gerçekte anayasal düzenleme konusu 
olması gereken birçok önemli hususlar da, Konsey uy
gulamalarına ilişkin kararlar ve tasarruflar şeklinde 
yaşama geçirilmiştir. Bunlar da, yukarıda arz etti
ğim üçüncü kategoriyi teşkil etmektedirler. Yine Ana
yasanın geçici 15 inci maddesine göre, bu karar ve 
tasarrufların da Anayasaya aykırılıkları iddia edilemez. 
Demek ki, Konsey zamanındaki yürütmenin aldığı ka
rarlar ve yaptığı tasarruflarla yaşama geçirilen ilke ve 
esaslar da bu Anayasadan üstündür ve Anayasadan 
önde gelmektedir. Demokrasiden anlayan, hukuku bi
len, Anayasayı ve yasa kavramlarını bilenler, bu ana
yasal sistemi, olsa olsa bir hilkat garibesi olarak de
ğerlendirebilirler. 

Kanunların, hatta kanun hükmünde kararnamele
rin, daha da enteresanı, yürütmenin aldığı kararların 
ve yaptığı uygulamaların, yazılı anayasadan üstün ol
duğu, ondan önce geldiği bir sistemin, demokratik hiç
bir sistemde daha bir örneği yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle 
1982 Anayasasını demokrasi anlayışımız açısından kı
sa bir analize tabi tutmakta yarar görüyorum: Tak
dir buyurursunuz ki, bu konuşma süresi içerisinde ay
rıntıya girmek olası değil. 

Değerli milletvekilleri, anayasalar, özellikle çağdaş 
anayasalar, toplumda belirleyici en üstün iradenin ürü
nü olan yasalardır. Belirleyici en üstün irade, çeşitli 
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toplum katmanlarının özlemlerini ve iradelerini çok 
önemli ölçüde içeren, geniş tabanlı uzlaşmaları ifade 
eden iradedir; çeşitli toplum katmanlarının, toplumsal 
çıkar gruplarının varlık felsefelerine ilişkin düşünce 
ve politikaların üzerinde uzlaştığL metinlerdir. Hukuk 
bilimi, bu toplumsal çıkar gruplarının üzerinde uz-
laşamadığı veya bir bölümünün uzlaşma dışı tutul
duğu bir yöntemle oluşturulan anayasanın ve anayasa 
değişikliklerinin ve bunlarla oluşturan rejimin kalıcı 
olmayacağını söylüyor. Dışlanan toplum katmanları
nın ve bunların vazgeçilmez düşünce ve politikala
rının barınmadığı bir sistem, değiştirilmeye her za
man mahkûmdur. 

Yeri gelmişken ifade edeyim ki, halkoylaması, ço
ğu zaman bu arz etmeye çalıştığım, özellikle anayasa 
konusunda mutlaka aranması gereken uzlaşmayı sağ
layacak bir mekanizma değildir. Yarıdan bir fazla
nın ikabul ettiği ve yarıdan bir azın reddettiği durum 
da, uzlaşmadan değil, olsa olsa geniş halk kitleleri
nin dışlanmasından ve çoğunluğun diktasından söz 
edilebilir. (SHP şuralarından alkışlar) 

Kuşkusuz, halkoylamasının demokratik işlevi in
kâr edilemez, ancak, her konu ve her koşulda bu iş
levin varlığından söz edilemez, demokratikliğinden 
söz edilemez. 

Holdingci özal'ın gerine gerine sunduğu halka git
me safsatasının ardında, anayasa konusunda geniş 
halk kitlelerini dışlama amacının yatmakta olduğu, arz 
etmeye çalıştığım bu durumlar karşısında tartışma gö
türmez bir gerçektir. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, uzlaşma sağlamanın da tek 
yolu, Anayasanın hazırlanmasına başlandığı andan oy
lanıp yürürlüğe konulacağı ana kadar her safhada, 
olabildiğince irdeleyerek, tartışarak katılımı sağlamak 
suretiyle, toplumun bilinç terazisinde tartılarak oluş
turulmasından geçer. Bütün bunlar ulusal egemenlik 
ilkesinin de doğal bir sonucudur. 

Maalesef, 1982 Anayasası, anayasa oylamasında 
kamuoyu üzerinde olumsuz etki yapmanın suç ol
duğu; sendikalar, dernekler, üniversiteler, gençlik ku
ruluşları, meslekî teşekküller gibi toplum katmanla
rının anayasa taslağı üzerinde görüş bildirmesinin me-
nedildiği; siyasî partilerin ve sendikaların kapatıldığı 
bir ortamda oluşturulmuştur. Anayasayı hazırlayan 
kurul dahi, halk iradesiyle ilişkili olmayan bir yöntem
le, atama ile oluşturulmuştur. 

Oluşturulan bu Anayasa, örgütsel güçten yoksun 
bireyin devlet gücü karşısında yalnız bırakıldığı bir 

ortamda halkoylamasına sunulmuştur. Halkoylaması 
sonucu, toplum katmanları arasında gerçek bir uzlaş
mayı ifade etseydi, Anayasa daha doğduğu günden 
itibaren eleştirilmez ve çeşitli katmanlar dışlandıkları
nı hissetmezlerdi. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sen, bu 
Anayasayı korumak için yemin ettin. 

M. SEYF1 OKTAY (Devamla) — Bugün bu Ana
yasanın en büyük maluliyeti, çeşitli toplum katmanla
rını kendi sistemi içerisinde barındırma olanağından 
yoksun olmasıdır. 

örgütleme çalışmalarından yoıcsun bırakılmış bir 
toplumda, halkın etkili demokratik katılımından söz 
edilemeyeceği gibi, toplumdaki çıkar grupları ara
sında bir denge oluşturmak da olası değildir. Böyle 
bir ortamda devletin toplumdaki egemen güçlerin gü
dümüne girmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. 

.• Bu Anayasa, kitlelerin etkin örgütlenmelerine ola
nak vermemektedir. Aslında, geniş bir yasaklar listesi 
sunan bu Anayasa, düşüncenin de suç sayılmasına im
kân ve hatta zorunluluk getirmektedir. Bu Anayasa, 
hukukun evrensel ilkelerini bir tarafa bırakarak, Ana
yasayı ve kanunları hukuktan üstün tutmaktadır. Bu 
Anayasada, temel hak ve özgürlükler güvence altına 
alınmamıştır. Bu Anayasa, gerek yasama organının 
çıkardığı yasaların ve gerekse yürütmenin karar ve 
uygulamalarının büyük bir bölümünü yargı denetimi 
dışında tutmuştur. Bu nedenle de, devletin gerçek hu
kuk devleti niteliklerinde noksanlık vardır. 

Bu Anayasada, kötü niyetli iktidarlara laiklik ilke
sini tahrip etmeye olanak veren hükümler vardır. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu Anayasa ile, özellikle emekçi sınıflara son de
rece dar bir özgürlük ve katılım alanı çizilmiş, siya
sal ve sosyal demokrasinin işlemesini engelleyici bir 
model yaratılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi madalyonun öbür ta
rafına geçelim; 12 Eylül döneminde yasalarla, ka
nun kuvvetinde kararnamelerle, yürütmenin aldığı ka
rar ve yaptığı uygulamalarla oluşturulan anayasal dü
zene bir bakalım : Bakınız, Anayasanın 133 üncü mad
desi, TRT'nin tarafsız bir kamu tüzelkişiliği olduğu
nu belirtiyor; ama, 12 Eylül yönetimi zamanında çıka
rılan TRT Yasası, TRT'yi iktidarın borazanı haline 
getirmiştir. TRT, bugün ANAP'ın propaganda istas
yonu şeklinde işlemektedir. 

Anayasanın 130 uncu maddesi, üniversitelerin bi
limsel özerkliğe sahip olduğunu söylüyor; ama, çıka
rılan YÖK Yasası, diğer yasalar ve uygulama yöntem-
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leriyle, sayıları yüzlerle, hatta binlerle ifade edilen öğ
retim üyeleri tasfiye edilmiş ve bilimsel özerklik or
tadan kaldırılmıştır. 

Anayasanın 33 üncü maddesi, herkesin önceden izin 
almaksızın dernek kurabileceğini ve derneklerin ka
patılmasının esas itibariyle hâkim kararıyla olacağını 
belirtmiştir. Dernekler Yasası, dernek kurma özgür
lüğünü, Anayasada mevcut olmayan kısıtlamalara tabi 
tuttuğu gibi, derneğin yaşamını ve faaliyetlerini, idare 
amirlerinin ve Dolisin sübjektif değerlendirmelerine 
terk etmiştir. 

Anayasanın 34 üncü maddesi, «Herkes önceden 
izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir» demektedir. 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası, bu hakkı ida
re amirlerinin lütfuna ve keyfine terk etmiştir. Böylece, 
çağdaş' demokrasilerin bir katılım aracı olan toplantı 
ve gösteri yürüyüşü hakkı ve özgürlüğü, hak ve özgür
lük olmaktan çıkarılmış, bu konuda yasaklar esas alın
mıştır. 

1402 sayılı Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal Yasa
sıyla, bu yönetimlerin hukuka bağımlılıkları âdeta or
tadan kaldırılmıştır. 

Sendika ve. Toplusözleşme Yasalarıyla, Anayasa
daki kısıtlamalara ek kısıtlamalar getirilerek, sendika, 
toplusözleşme ve grev hakları göstermelik hale geti
rilip, emekçi kesimin eli kolu bağlanmıştır. 

Hiçbir yasal dayanağı olmayan güvenlik soruştur
ması uygulamasıyla, Anayasanın onlarca maddesi ra
fa kaldırılmış ve onlarca temel hak ve özgürlük işle
mez hale getirilmiştir. 

12 Eylül döneminde çıkarılan ve Anayasadan da 
üstün olan, antidemokratik hükümler zinciri oluşturan 
bu yasalar, bugün özal iktidarınca tam bir sadakatla 
ve amansız bir biçimde uygulanmaktadır. 

Bugün, Özal dileseydi, tüm bu yasaları bir kalem
de kaldırabilirdi. Hem çok büyük bir çoğunluğa sa
hip iktidar olacaksın, hem de demokrasiyi, gerçek halk 
yönetimini tahrip ve ortadan kaldıran yasaları kal
dırmayarak büyük bir sadakatle uygulamaya devam 
edeceksin ve sonra da demokrasiden bahsedeceksin... 

BAŞKAN — Sayın Oktay, toparlayalım efendim. 
M. SEYF1 OKTAY (Devamla) — Sayın Özal, yal

nızca kendinden evvel çıkarılan bu yasaları uygula
makla kalmadı, bu yasalara taş çıkartacak, devletin, 
polis devleti niteliğini askerî yönetimin bile düşünme
diği biçimde pekiştirecek Polis Yasasını, Muzır Yasa
sını, Pasaport Yasasını ve daha bir çoV yasaları da 
kendi döneminde çıkarmıştır. 

Bugün, geniş bir kitle yargı hakkından yararlana
mamaktadır; kesinleşmiş yargı kararları bu iktidar ta
rafından yok sayılmaktadır; devletin demokratik ni
teliği göstermelik hale getirilmiştir. 

ANAP iktidarının aldığı yasal ve idarî önlemler so
nucunda oluşan vurgun ve soygun düzeniyle, ayrıca
lıklı bir azınlık yaratılmış ve geniş halk kitleleri, emek
çiler, sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakı
larak, devletin sosyal niteliği yok edilmeye çalışılmış
tır. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, toparlayalım efendim. 
M. SEYF1 OKTAY (Devamla) — Toparlıyorum 

Sayın Başkanım. 
Türkiye Cumhuriyetinin laik niteıiğ'ne hiçbir dö

nemde böylesine tuzaklar kurulmamıştır. Şeriat, si-
yasallaşmış tarikat örgütleri eliyle topluma egemen ol
ma noktasına ulaşmıştır. içte ve dışta birçok güçler, 
devletimizin laik niteliğine, ANAP iktidarının, koru
ması altında sürekli saldırıda bulunmaktadırlar; Türk 
- islam cumhuriyetini gerçekleştirmeye yönelik güçlü 
bir altyapı oluşturulmaktadır. 

Bu dönemde, egemenliğin kayıtsız koşulsuz mille
tin olduğu ilkesi, tüm etkisini kaybetme noktasına 
gelmiştir. Ulusal egemenliğin yegâne temsilcisi yüce 
Meclis, neredeyse bir meşveret meclisi haline dönüştü
rülmeye çalışılmıştır. 

Bugün, Özal Hükümeti, Meclisin çıkardığı yasa sa
yısının büyük bir nispetine varan kanun kuvvetinde 
kararname çıkarmıştır. Kanun kuvvetinde kararname 
çıkararak, yasa yetkisini çerçeve yasalarla yönetmelik 
ve tüzük yapma yetkisi haline dönüştürmek suretiyle 
Sayın özal Hükümeti, yasama erkinin büyük bir bö
lümünü yüce Meclisten almıştır. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Oktay, hemen bitirelim; sü
reniz doldu. 

M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Hemen... 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ye

ter Sayın Başkan. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 20 

dakika oldu. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Özal iktidarı, 
Meclisin denetim hakkını fiilen kaldırmıştır. (ANAP 
sıralarından gürültüler) Onlarca araştırma, genel gö
rüşme, soruşturma talepleri hiç tereddütsüz reddedil
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, bitirin efendim. 
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M. SEYFI OKTAY (Devamla) — Efendim ta
mam; hay hay Sayın Başkanım. (ANAP sıralarından 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — özal'ın düşle

diği anayasa değişikliklerinin amacını, bütün bu uy
gulama ve davranışlar ortaya koymaktadır. Arz edilen 
bu gidişatın sadık uygulayıcısı ve mimarı olan Sayın 
Özal'dan, demokrasiden yana, özgürlükten yana, çağ
daşlıktan yana bir anayasa değişikliği beklemek bir 
gaflettir. Anayasayı tek başına değiştirme yetkisini 
eline geçirmesinin amacı, olsa olsa, ülkeyi Cumhuri
yet öncesi bir yapıya kavuşturma düşü olabilir. (ANAP 
sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

NECAT TUNÇSÎPER (Balıkesir) - Geri al sö
zünü... (ANAP sıralarından gürültüler) 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, ke
sin artık... 

BAŞKAN — Sayın Oktay, Sayın Oktay... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Tutumunuz hakkın
da söz istiyorum Sayın Başkan. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Sayın Özal, 
bütün bu davranışlarıyla: rejimin geleceği ile oynu
yor. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 10 
dakika yerine yarım saat konuştu. 

BAŞKAN — Sayın Oktay... Sayın Oktay... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

M. SEYFI OKTAY (Devamla) — 175 inci mad
denin değişikliğinin temelinde yatan amaç bu olsa 
gerek. 

Yüce Meclisi, demokratik, laik ve sosyal hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyetini korumakta uyanık 
olmaya davet ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan gürültüler; SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Tutumunuz hak

kında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Torribuş, tutumumla ilgili bir. 
olay değildir. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Olay var. (Gürül
tüler) 

10 dakikalık konuşma yarım saat oldu. 
BAŞKAN — 10 dakikalık değil, 15 dakikalıktır. 

Şahsî konuşmalar, kabul ettiğimiz önerge gereği, bi
liyorsunuz 15 dakikaya çıkmıştır. (Gürültüler) Herke-

— 300 

kese gösterilen tolerans dışında 'bir uygulama yoktur. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Ayrıcalıklı bir uygu
lama yoktur sayın milletvekilleri. 

Hükümet adına, Başbakan Sayın Turgut özal. 
(ANAP sıralarından sürekli alkışlar) 

Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; benim ve arkadaş
larımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuş 
oldukları Anayasa Değişikliği Teklifi hakkında yüce 
Meclisi biraz daha fazla aydınlatmak ve bu konuda... 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Tam aydınlatsan olmaz mı? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Si' 
zin aydınlanabildiğiniz kadar aydınlatacağız. Çünkü 
bu konular, yani değişiklik teklifleri aşağı yukarı son 
bir aydır Türkiye'yi işgal etmektedir. Türk basınını 
işgal etmektedir, televizyonu işgal etmektedir. 

EROL AĞ AĞIL (Kırklareli) — Siz işgal ediyor
sunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Onun için, kâfi derecede münakaşası yapıldığı kanaa
tindeyim; ama her nedense bazılarımız hâlâ bu de
ğişikliğin sebeplerini, niçin yapıyoruz, anlamıyorlarsa, 
onu da biraz daha açıklamakta fayda mütalaa edi
yorum. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, değiştirmek istedi
ğimiz dört tane madde var. Sayın inönü, madde nu
maralarını bazen yanlış okudu, ben biraz doğrusunu 
okuyacağım. (Gülüşmeler) 65 değil, 67 nci madde... 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Numaracı değil 
de ondan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet, numara hafızam iyidir. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Madem alınıyorsunuz, numaraları söylemeyelim, mad
delerin kendilerini söyleyelim. 

Bir tanesi, seçmen yaşıyla ilgilidir. Seçmen yaşı 
konusunda, ümit ediyorum ki, bu Mecliste bulunan, 
şu anda grubu bulunan partilerimizin hiçbirisi tekli
mizin karşısında değildir, tahminim budur, dedim ve 
gençlerimize daha fazla imkân vermenin, gençleri
mize güvenmenin, memlekete daha iyi imkânlar; ya
ni hayırlar getireceği kanaatindeyim. Bunda da bir 
itiraz olmadığını görmekten büyük memnuniyet duy
duğumu da ifade ediyorum. 
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İkincisi... 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Bizimkini niye 

kabul etmediniz? 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Şimdi o noktaya da geleyim. Hepinizin çok iyi bil
diği gibi, o zaman da söyledim; seçmen yaşının 18'e 
düşürülmesinin yanındayım. Yalnız, tabiatıyla unutma
mak lazım ki, bu Anayasa değişikliği Türkiye'de Cum
hurbaşkanının vetosuna maruz kalırsa, Anayasa de
ğişikliğini yapmak fevkalade zor olur; 301 oy ister. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Biz varız. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Sizin 68 sayınızla; vaktiyle olan sayınızla bu mümkün 
değildi. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Millî mutabakat var. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Ondan sonra bu mutabakatı temin ettik, şu anda ge
tirdiğimiz yaş 18,5'tur; fiilen... 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Niye buçuklu? 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

'Evet, buçuğu öyle. 
SABİT BATUMLU {İstanbul) — Sayın Başbakan, 

Cüneyt Canver'in teklifini... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen söz kes
meyin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi, 18,5 yaşını aşağı - yukarı dolduran; yani bu 
halkoylamasma iştirak edebilmek için 1968 doğum
lular oy kullanabilecektir; ister senenin başında olsun, 
ister senenin sonunda olsun. Seneye, 1988'de seçim 
olursa, 1969 doğumlular da yine oy Jcullanabilecektir. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Onu herkes bili
yor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bu bakımdan, memnuniyetimi ifa ediyorum. 

İkincisi; Milletvekili sayısı niçin 450? Onun da 
sebebi gayet basit. Çünkü, 1961 Anayasasından ta 
1980'e gelinceye kadar bu Mecliste milletvekili sayısı 
450 imiş. Zannediyorum, bunda da aramızda bir 
ihtilaf yok. Tabiatıyla, sizin iddia ettiğiniz gibi, 
önümüzdeki seçimlerde daha fazla milletvekili çıka
rırsanız sizin olur çoğu, biz çıkarırsak bizim olur; 
aksini iddia etmek mümkün değildir. Bu madde de 
şimdi değil, 1987 veya 1988'de yapılacak seçimlerde 
yürürlüğe girecektir. 

Şimdi, 175 inci maddeye gelelim; Aslında bu mad
de ne getiriyor? Bu maddede Anayasa değişikliği 
'halihazır şekliyle şöyledir: Türkiye Büyük Millet Mec
lisince 2/3 ekseriyet ister; yani bugünkü duruma gö

re 267 oy ister. Eğer bu, Cumhurbaşkanı bir veto 
yaparsa, geçici 9 uncu maddeye göre, 301 oy ister; 
ondan sonraki, cumhurbaşkanlarının iade etme hakkı 
vardır, iade edildiği takdirde, Meclis ısrar ederse, 
Cumhurbaşkanının halkoyuna gitme yetkisi vardır. 

SALİM EREL (Konya) -— Cumhurbaşkanına, 
«Sayın» diye hitap edin, «Bu» diye hitap etmeyin. 
(ANAP sıralarından, «Sus be!» sesleri) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, netice itibariyle, şu anda 
getirdiğimiz 175 inci maddede bunlar aynen vardır; 
bunlarda hiçbir değişiklik yoktur, aynen vardır. İlave 
olarak gelen nedir? İlave olarak gelen, bir halkoyla
ması imkânıdır; yani, Anayasa değişikliği için bir 
ikinci yol daha getirilmiştir. O ikinci yol da şudur: 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, olabilir ki, 267 oy 
bulunamaz, 240 oy bulunabilir; fakat bu halde, 240 
milletvekili olduğu takdirde, bu anayasa teklifinin yü
rürlüğe girmesi için halkoyuna sunulması şarttır. Ha
dise bundan ibarettir. 

Niçin bunu getirdik? Bugün belki itiraz edenler 
var. Ben sadece bir eski başbakanın bu konuda söy
lediklerini okumak istiyorum. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Kimmiş 
o?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Siz tahmin edersiniz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Tahmin 
edemiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
«Hukuk ve adalet sahasında yeni düzenlemelere ihti
yaç vardır. Bu düzenleme, Anayasa düzeninin temel 
yapısrnı daha işler hale getirmek gayesine matuf ol
malıdır. Devleti daha güçlü ve tesirli kılacak şekilde 
organlar arası münasebetlerde ıslaha muhtaç hususlar 
vardır. Egemenliğe müteallik devlet yetkilerinin kul
lanılması ve bu yetkileri kullanan organların millî 
irade ile irtibatının daha belirli hale getirilmesi gerek
mektedir. Halkoylaması müessesesine yer verilerek, 
millet egemenlik hakkını doğrudan doğruya ve gerekli 
her zaman da kullanılabilmesi imkânı sağlanmalıdır. 
Halkoylaması, aynı zamanda, organlararası münasebet
leri daha iyi tanzimde, buhran karakterini kazanabi
lecek önemli problemlerin hallinde nihaî hakem olan 
millete müracaatla sıkıntılara anayasal bir çıkış ve çö
züm imkânı getirmiş olacaktır. Yürütmenin...» diyor, 
ondan sonra devam ediyor. (SHP ve DYP sıraların-

I dan «Kimmiş o?» sesleri, gürültüler) 
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MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ece-
vit mi söylemiş Sayın Başbakan?.. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Es

ki başbakanlardan Sayın Demirel. 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Doğru 

söylemiş. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi, bizim, daha 1969 yılında da böyle bir teklifi
miz var. Anayasaların değiştirilmesinde halkoylama-
sının, halka gitmenin yolunun muhakkak açılması 
lazım. 

, Şimdi, Sayın İnönü konuşmasında dedi ki; «Mec
lisler Anayasa değiştirdi.» Misal olarak da, 1970 se
nesinde yapılmış, eski Demokrat Parti milletvekille
rinin affıyla ilgili; ki, o da maalesef Anayasa Mah
kemesine takılmış, hakiki af 1974'te çıkmış. Onu da 
söylememiz lazım; yani tam, hadisenin oluşundan 14 
sene sonra; evet, 14 sene sonra olmuş Anayasa de
ğişikliği. Biz şu anda bugün beşinci senesinde; yani, 
1982'den itibaren beşinci senesinde bu teklifi getiri
yoruz. Ama şunu çok iyi biliyorum; çok önemli 
konularda Türkiye Büyük Millet Meclisinde partiler 
anlaşamamıştır. Anlaşabilmiş olsalardı, belki 12 Mart, 
12 Eylül olmazdı; ama, anlaşamadıkları zaman, mil
letin hakemliğine gidilme müessesesinin getirilmesi la
zım. Bu, Anayasa için de geçerlidir, seçimler için de 
geçerlidir. Bunu yapabildiğimiz takdirde, inanıyorum 
ki, birçok kriz dönemlerini çok rahatlıkla atlatırız. 
Bizim, 175 inci maddede esas getirmek istediğimiz 
budur. 

Şunu da ifade ettim, dedim ki, «Biz kesin olarak 
bu maddeden istifade etmeyeceğiz; seçimler yapılın
caya kadar.» Hatta, radyoda, televizyonda da açıkça 
söyledim; «'Herhalde, Sayın İnönü bizim, seçimlerden 
sonra büyük ekseriyetle geleceğimizi tahmin etmiş k\ 
Özal bu işi kendisi için yapıyor diyor» dedim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Anayasanın değişmesi hususunda, az evvel buraya 
çıkan ve konuşma üslubunu biraz çirkin bulduğum 
bir arkadaşımız, şu madde değişmeli, bu madde de
ğişmeli diye, kendi partisinin fikirlerini söyledi. Zan
nediyorum, SHP'nin böyle fikirleri var. tşte size bir 
imkân; seçimleri kazanınız, kolaylıkla bu değişiklikleri 
yapınız; ama millet size rey verirse tabiî... (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Size vermeyeceği 
kesin de... 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, geçici 4 üncü maddeye gele

ceğim; önemli maddelerden bir tanesi de bu. Şu sual 
sorulmuştur, denilmiştir ki; «Niçin geçici 4 üncü 
maddeyi bizim dediğimiz gibi; yani doğrudan doğruya 
bu Mecliste kaldırmıyorsunuz?» Ben ta işin başından 
beri; yani, zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanımız 
ilk konuşmalarında, «Anayasanın kılına dokundurt-
mam» dediğini, arkasından; «Eğer dokunulursa veto 
ederim vetodan tekrar döndürülürse halkoyuna gide
rim, halkoyu menfî çıkarsa istifa ederim» dediğini 
hepiniz hatırlıyorsunuz; ben o tarihten bu tarafa hep 
aynı şeyi söylüyorum. Bu geçici 4 üncü maddenin re
ferandumla değiştirilmesi lazım. Niçin olduğunu da 
söyleyeceğim: 

Bu aslında bir Anayasa maddesi değildir. Ana
yasaya monte edilmiş; fakat aslında bir Anayasa mad
desi değildir. (SHP sıralarından gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Geçici 15 de öyle... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Lütfen dinleyiniz... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Geçici 4 üncü madde için sordum da hatta; niçin 
böyle hareket edilmiştir? Geçici 4 üncü madde, nitekim 
okuyalım bakın, çok enteresan bir grup var, aynen 
şöyle: 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Al
tıncı kısımda Sayın Başbakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Konuşma... (ANAP sıralarından «Konuşma» sesleri, 
gürültüler) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
«11 Eylül 1980'den sonra gerek parti tüzelkişiliği, ge
rek bunların merkez yöneticilerinden veya Parlamen
to üyelerinden herhangi biri hakkında Tür Ceza Ka
nununun- İkinci Kitabının birinci babında yer alan 
Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş cürümlerden her
hangi biri ile ilgili olarak kamu davası açılmış olan
larla, 11 Eylül 1980 tarihinde iktidar partisi ve ana-
muhalefet partisi durumunda bulunan siyasî partile
rin;» deyip ve yasak hükümlerini, kısıtlama hüküm
lerini getiriyor (a) ve (b) fıkralarında. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Dava açılanlar 
kimdi Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Tabiî biz hukukçu değiliz; Sayın Arıkan'ın bahsettiği 
gibi, söylediği gibi, hukukçu değiliz; ama mantık var. 
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Şimdi, kamu davası açılmış olanlara 10 yıl verilmi
yor da, kamu davası kalktığı anda; hakkında kamu 
davası açılmamış olanlara 10 yıl veriliyor. Bu, hakla, 
adaletle, insaf ile ilgili değildir; yani mantıklı değil
dir, o bakımdan" söylüyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kaldıralım o za
man. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Onu kaldıralım. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi bakınız, bu, 11 Eylül iktidarından ve muhale
fetinden bahsediyor. Ben de her zaman söylüyorum, 
bu mesele aslında 12 Eylül iktidarıyla, 11 Eylül ikti
darı arasında bir meseledir. 

Şunu yapabilirlerdi; özel hir kanun çıkarırlardı, 
Anayasaya koymazlardı, özel bir kanun çıkarırlardı, 
bu özel kanunu da Anayasayla beraber halka, refe
randuma götürürlerdi. Netice şu olurdu bu olurdu, 
bunu münakaşa etmek istemiyorum; ama o tarihte 
bu konu halk nezdinde uzun uzun münakaşa edil
miştir, onu da gayet iyi biliyorum. 

Şimdi, aynı halkın, yani Türk halkının bunun 
üzerinde karar vermesi lazım gelir ve netice bizi hiç 
alakadar etmiyor, ister evet çıksın, ister hayır çıksın; 
'bizimle hiç ilgili değil. (SHP sıralarından gülüşme
ler) Hiç ilgili değil, hiç ondan endişemiz de yok. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — 84 üncü maddeyi 
okur musunuz? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Sayın İnönü gibi, 175 inci maddenin arkasına da sak
lanmıyoruz; bakın hemen geliyor, hemen geliyor... 
(ANAP sıralarından alkışlar) Ve ondan sonra diyoruz 
ki, bu onlar için de daha şerefli yoldur. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Golü SHP attı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet, o, kısıtlılar için de daha şerefli yoldur; mil
letten pasaport almaları daha doğrudur, bizden de
ğil. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bizim vazifemiz bu yolu açmaktır. Bunu ta ba
şından beri söylüyorum. Herhangi bir değişiklik de 
yok; ama Anamuhalefet Partisi Sayın Lideri bir tür
lü anlamıyor. Söyledim de, dedim ki; «Bakınız, re
feranduma gidilmesi lazım.» Konuşmalarımızda bana 
aynen şöyle söylemiştir: «Referandum yolu mevcut 
Anayasada var. Biz bunu veririz, derizki Cumhurbaş
kanımıza, bu kanunu veto et; veto eder. Ondan son
ra gelir 301 'le kabul edeniz. Sonra Cumhurbaşkanı 
halkoylamasına gider. Cumhurbaşkanından bunu is-
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teriz» diyor. Yanı, benim tabirimle, kulağım böyle 
gösteriyor, ters taraftan. 

Şimdi bakınız, 175; yanında geçici 4 üncü madde 
dosdoğru referanduma gidiyor; 175'teki usulle gidi
yor. Yani, herhangi bir kısıtlama yoktur, herhangi bir 
baraj yoktur; evetler hayırları geçerse, geçici 4 üncü 
madde yürürlükten kalkmış olur. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Katılma mecburi
yeti var mı Sayın Başbakan? 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Katılma 
mecburiyeti var mı? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi, bir konuya da cevap vermem lazım, demin söy
ledim. Tabiatıyla geçici 4 üncü maddeyi, bir arkadaşı-

. mızın burada ifade ettiği gibi, DSP sözcüsünün ifade 
ettiği gibi, ikiye ayırmamız hukuk anlayışı bakımın
dan da mümkün değil. Geçici 4 üncü madde de şun
ları ayıralım, bunları ayırmayalım diyemeyiz. Biz, 
geçici 4 üncü madde kaldırılmıştır diye hüküm ko
yarız ve referandumla bu mesele... 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Yargı konuşursa 
herkes susar; halkoylamasına gerek olmaz, yargı her 
şeyin üzerindedir. 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletvekili... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Zannediyorum, halk her şeyin üstündedir; yargı da 
dahil olmak üzere. (ANAP sıralarından alkışlar) 

EROL AĞAGlL (Kırklareli) — O zaman Ana
yasa Mahkemesini de kaldıralım. 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletvekilleri... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Şu 84 üncü mad

deyi de okur musunuz? 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL Devamla) — 

Değerli milletvekilleri, 84 üncü maddeyi de getirdik, 
imzalamadınız; astık, epey de bekledi burada, imza
lamadınız; şimdi getirmemizin manası olur mu? Çün
kü, bizim en fazla 255 üyemiz var, 267 değil; niye 
getirelim?.. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Şimdi getirseydiniz, arada çıkardı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Siz rey verir miydiniz? Zannetmiyorum, zannetmi
yorum. 

İkinci bir şey daha söyleyeyim. Bakınız, uzlaşma
dan, anlaşmadan bahsediliyor. Siyasî Partiler Kanunu 
görüşmeleri sırasında ben liderlerle konuştuğum sı
rada, bazı fikirlerini aldım. Dedim ki, bir iki konu 
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var, acaba bunlarda mutabık mıyız? Birinci konu, 
beldeler, yani belediyeli yerlerde parti teşkilatı yok. 
Siyasî Partiler Kanununda değişiklik yaparak bura-
ralarda parti teşkilatı kurulmasını temin edelim mi? 
«Evet» dediler, hepsi evet dediler. 

ikinci konu da şu: Parti teşkilatının nasıl yöne
tileceği veyahut da hangi organların olacağı tüzükler
de gösterilsin; kanunda şu olur, bu olur denmesin. 
Bu, daha ziyade SHP'den bize gelen bir tekliftir; biz 
de uygun mütalaa ettik... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
iki sene önce... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet. 

Uygun mütalaa ettik ve ben Sayın inönü ile ko
nuştuğum zaman bunlarda mutabıkız dedik. Ar
kasından, peki o halde kanunu müşterek hazırlaya
lım diye düşündük ve partilerin genel sekreterlerini 
bir araya getirdik. 7 saat konuştular, anlaşamadılar, 
Kanunu getirdik, şimdi getirdik. 

Söylemek istediğim şudur: Anlaşmak kolay değil
dir; ama bakınız halkoyuna gitme hadisesi olduğu 
zaman, iktidar ile muhalefetin durumu şudur: Eğer 
iktidar haksız bir şey getiriyorsa, halkoyunda mağlup 
olur. )Ohun için dikkatli olmak mecburiyetindedir. 
Bunun yanında, muhalefet haksızsa, lüzumsuz inat 
ediyorsa, oda halkoyunda mağlup olur. 

EROL AÖAGIL '(Kırklareli) — Göreceğiz. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL ((Devamla) Onun 

için, o da uyuşmak mecburiyetindedir. Getirdiğimiz 
formül, siyasî partileri daha çok birbirine yaklaştı
rır. Ben buna inanıyorum. 

H. BARIŞ CAN '(Sinop) — 175*i de halkoyuna 
götürün. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ya
ni, 175'in arkasına sığınıp, geçici 4 üncü maddenin 
referanduma götürülmesine mani olmayınız. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — İşte, 175 inci mad
deyi de halkoyuna götürün. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL {Devamla) — 
Onu açıkça söyledim. Geçici 4 üncü madde, hakikî 
bir anayasa maddesi değildir. Üzerinde çok konu
şulmuştur. Ondan sonra... 

EROL. AĞAGIL (Kırklareli) — O sizin yorumu
nuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Benim yorumum, evet. Biz böyle görüyoruz. Onun 
referandumla çıkması, o maddedeki şahıslar için da
ha şereflidir diyorum. 

EROL AĞAGIL '(Kırklareli) — Ama o çekme 
kattır. Belediyeler yapıyor ya; kaçak. 

AYHAN HRAT '(Malatya) — Sayın Başbakan 
450 milletvekili sayısını da halkoyuna götürelim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Yapılmış olan veya yapılması düşünülen tekliflerin 
sizlere verilmesinde hiçbir mahzur yok; arkadaşları
ma da söyledim, verilsin diye; verilmiştir. 

İMUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ve
rildi, verildi. 

(BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Çünkü, grupta söylediğimizden farklı değildir. 
Hiçbir zaman da söylediğimizden farklı ol-
mamışızdır. (SHP, DYP ve DSP sıralarından gülüş
meler) Evet. 

Halkoylaması meselesinde fikrimizi söyledik; 
budur. Ben gene 201 'i tercih ederim, onu söyleyeyim; 
ama, bakınız 201 'i sizler kabul etmediniz, onu da 
biliyorum. Onun için yukarıya çıktık; 240 -rakamını 
tespit etmemizin sebebi de budur. Çünkü, Anaya
sayı değiştirmek isteyenler, her nedense, Anayasa
nın daha kolay değiştirilmesine razı olmuyorlar; ya 
geleceklerine, yani iktidara geleceklerine inanmıyor
lar veyahut da Anayasa değişikliği için söyledikleri 
sözler doğru değildir. Yani, bir nevi aldatmacadır. 
Bize söylediğinizi aynen size iade ediyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — iktidarlara inan
mıyorlar Sayın Başbakan. 

HÜSEYİN AVM SAÖESEN (Ordu) — Veyahut 
da size güvenmiyorlar, size. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi, Sayın 'inönü, konuşması arasında dedi ki, 
«Halkoyuna gitme kandırmacası...» Halkoyuna gitme, 
kandırmaca olamaz; halkoyuna ciddî olarak gidilir. 
Bundan sonra, Anayasanın değiştirilmesi için, /Mec
liste 240 ve 267 arasında bir oy alınırsa ve Cum
hurbaşkanı da veto etmezse halkoylamasına gidile
cektir. Eğer söylediğimiz bu teklifler, tabiatıyla 
Türikiye Büyük Millet Meclislinin tasvibine mıazhar 
olursa. 

İBRAHİM URAL ('İstanbul) — Allaha şükür. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Evet. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

öyle söyleyiniz; nihayet Meclisi kabul ettiniz. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — İlk defa!... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

öyle mi? 
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Değerli milletvekilleri, bakınız, bir iki konuyu 
daha açıklığa kavuşturayım; 175'in ilgili maddesi 
aynen şöyle olacaktır: «Halkoyuna sunulan Anayasa 
değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi 
için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların ya
rısından çoğunun kabul oyu olması gerekir», |Q ka
dar. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Katılmak?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Ondan sonra, iştiraki artırabilmek için bir fıkra daha 
ilave ediliyor; kanun - kanun diyorum - para cezası 
dahil, seçimler için ve halk oylamaları için para ceza
sını gösterir, o kadar. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar, gülüşmeler) iNiçin? Halkın daha faz
la iştirak etmesine karşı mısınız? Halkın, oylamaya 
daha fazla iştirak etmesini temin etmek bizlerin gö
revi değil mi? (SHP sıralarından gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Zorla mı Sayın 
Başbakan? 

*M. TURAN BAYEZİT l(Kahramanmaraş) — 
Geçici 4'ten kaldırın onu. 

(BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Geçici 4'te de aynı hüküm var. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Zorla iştiraki kaldırın. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
»BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Merak etmeyin, 1982 referandumunda olduğu ıgibi, 5 
sene seçilmeme, seçme ve seçilme hakkı gibi şeyleri 

' koymuyoruz; sadece para cezası, o kadar. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «Her türlü ted

bir» diyorsunuz Sayın Başbakan, her türlü tedbire ne 
girer, 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Onu da referandum kanununda hep beraber görü
rüz, hiçbir şey yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama, Anayasa
da böyle hüküm olmaz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Müsaade ederseniz şunu söyleyeceğim; sadece refe-
srandum kanununda partilerin propaganda süresiyle, 
partilere verilecek televizyon konuşmalarına ait bir 
husus gelecek. Onu da ifade ettim, bizim teklifi
miz şudur: İktidar partisine üç konuşma, ana muha
lefet partisine iki1 konuşma, diğer partilere birer ko
nuşma. (DYP sıralarından gürültüler) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ali Cen
giz oyunları, olmasın!.. 

13 . 5 . 1987 0 : 1 

I »BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
I Bir dakika dinleyin; bu normal bütün referandum-
I larda uygulanacak husus; Geçici 4 üncü Madde için. 
I herkese iki konuşma, burada grubu bulunanlara iki 
I konuşma? (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al

kışlar) 
I EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Siz her gün ko-
I nuşuyorsunuz zaten. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başbakan, 
«/İcraatın İçinden» programında her gün konuşuyor* 
sunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Referandumun gününü tespit etmiş değiliz; onu da 

I Referandum Kanunu tespit edecektir. Referandum 
Kanununu tespit ederken iki şeye bakmak lazım: 
Birincisi, seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi me-

I selesi, bunun ne kadar zaman alacağı, tabiî Yüksek 
Seçim Kurulunun bileceği bir iştir. İkincisi, eğer 

| yeniden yazım yapılıyorsa; yani, 1982'de yeniden 
yazılım yapalım, o şartları isteyen arkadaşlarımız var, 

I biliyorum; belki yeniden yazılımı biz de tercih ede-
I riz; o takdirde süre biraz daha uzamak mecburiye

tinde kalır; sadece budur. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — 75 gün uzar 

Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet. 

I Yoksa başkaca hiçbir şey gelmeyecek; onu da 
I söyleyeyim. Para cezası gelecek; para cezası da tabia

tıyla 28 (Eylülde koyduğumuz rakamdan az olamaz, 
I onun üstünde olacaktır; her zaman «Enflasyon, enf-
I lasyon» diyorsunuz, kabul edin bu sefer de. 

EROL AÖAGİL ((Kırklareli) — Enflasyona göre 
yapın. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Dolarla . tespit 
I ediniz, doları baz alınız. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
i Sayın İnönü'nün konuşmasında bir noktaya hakika-
I ten üzüldüm. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — İnönü golü attı golü. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

öyle zannediyor, bakalım golü kim atıyor? 
AYÇAN ÇAKTROĞULLARI (Denizli) — Ken

di kalesine. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Göreceğiz. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

«ANAP bir nevi askerî yönetimin uzantısı haline 
I geldi» dedi, veyahut da «geliyor» dedi, «uzantısı 
I oldu» dedi, «oluyor» dedi. 

305 — 
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HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Han
gisi doğru Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL ((Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, sene 1983, seçimlere üç 
parti girdi. Bizim partimiz tercih edilen bir parti 
değildi, bunu Iherkes biliyor. 'Partilerden bir tanesi 
iktidar partisi, diğeri de sadık muhalefet partisiydi. 
Bugün o iki parti de bu parlamentoda yoktur. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Var, var. 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Var efendim var. Bu konuda Meclisin kararı var. 
BAŞBAKAN — TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Bir dakika; var işte, var, var; 'ben de Söyleyeceğim. 
Sizin söylediğinizi kabul ediyorum; Halkçı Partinin 
ismini değiştirdiniz, o meşhur sadık muhalefet par
tisinin ismini değiştirdiniz ve ISHP ismini siz aldı
nız, yani anlaşılan, esas, askerî idarenin Ibir nevi de
vamı sizsiniz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Şahsı adına Samsun Milletvekili Bayın Fahrettin 

Uluç; 'buyurun efendim. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, söz 

sırası hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim... 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Söz sırası ve tu

tumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tombuş hangi söz sırası?.. 
'İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Efendim İçtüzü

ğe göre söz sırası benim, hu hususta konuşacağım. 
M. TURAN 'BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, kürsüde konuşmacı bekliyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş size söz veririm, 
önemli değil... 

JHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Söz istiyorum, 
şimdi efendim. 

BAŞKAN — Size usul hakkında söz veririm, bu
yurun oturun. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Söz sırası Gayın 
Ufuç'un, ona söz verdimiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Uluç'a söz verdim... 
'(Çorum Milletvekilli ihsan Tombuş'un kürsüye çık

ması) 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Efendim hayır, 

önce bana vermeniz hzım, usul hakkında, ben takad
düm ettim, 

— 30tf 

BAŞKAN — Usul hakkında değil, Sayın Uluç'a söz 
verdim, siz çıktınız... 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Usul hakkında söz 
istiyorum. '(SHP sıralarından gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kürsü işgal ediliyor 
ıSayın Başkan. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan niçin bu durumu seyrediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, usul hakkında söz 
(istiyorsunuz... 

l'HSAN TOMBUŞ (Çorum) — Söz istiyorum, söz 
hakkımı veriniz. (SHP sıralarından gürültüler.) 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Meclis meş
gul ediliyor efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Kür
süye çıktı Sayın Başkan, olmaz ki! 

'BAŞKAN — Sayın Tombuş-j 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Söz hakkımı gasp 

edemezsiniz, önce ben konuşacağım, söz istiyorum.... 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Niye oraya 

çıkıyor efendiim? 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Kürsüye çıkıyor 

Sayın Başkan. 
FAHRETTİN ULUÇ (Samsun) — Sayın milletve-

kıillerü, 
BAŞKAN — Sayın Tombuş, lütfen buraya çıkma-

yınız, kürsüye çikmayınız Sayın Tombuş... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Kür

süde arkadaşımız bettyor efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tombuş, siz parlamentoyu bi

len bir kişisiniz, merdivenlere çikmayınız... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Kürsüden in aşa- • 

ğı, öyle konuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Söz İstiyorum, 

söz hakkımı kesemezsiniz. 
BAŞKAN — Sayın Tombuş lütfen merdivene çik

mayınız... Merdivene çikmayınız Sayın Tombuş; mer
divene çıkmak fiilî bir durumdur... 

'İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — İlk söz benim, söz 
nakkımı verin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş merdivene çıkmak 
fiilî bir durumdur, lütfen karşıya geçiniz. 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Lütfen 
aşağı inip de konuşun. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 61 
inci maddeyi İhlal «diyorsunuz, söz hakkı olmayan
lara söz veriyorsunuz; söz hakkı -biründi olarak be-
nimdi. 61 inci maddeye g'öre, gündeme girmemiş bir 
konu 'hakkında, gündeme girmeden evvel kimse söz 
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isteyemez. Gündeme girmeden evvel SHP'li arkadaş
lar yazdırıLmışlardır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, kürsüde 'hatip var. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Bugün gündeme 
girmiştir ve saat 9.0O'da ben müracaat etmişlimdıir. Bi
rinci sıra benimdir. Bu ihususta söz istiyorum. 

FAHRETTİN ULUÇ (Devamla) — Benim 'konuş
mam 6 dakika sürecek; yarısını size veririm. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş... 
(İHSAN TOM'BUŞ (Çorum) — Rica ediyorum, ri

ca ediyorum, bu hususta söz lisDiyorum; 61 inci mad
deye göre söz istiyorum. (SHP sıralarından gürültü
ler) 

EROL AĞAGtL (Kırklareli) — Sayın Başkan, bu 
ne 'biçim iş? 

İHSAN TOM'BUŞ '(Çorum) — Usulünüz yanlıştır 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, söz sırasını okudum. 
İHSAN TOM'BUŞ (Çorum) — Hayır efendim... 
BAŞKAN — Listeyi okudum, hiçbir itirazınız ol

madı. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Şimdi diyorum 

efendim, sıra geldi. 
BAŞKAN — Ben söz verdim. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Hayır, 'ben da'ha 

evvel söz istedim. (SHP sıralarından gürültüler) Ben 
daiha evvel söz istedim; 61 inci maddeye göre söz hak-
kt benimdir. 

BAŞtKA'N — Sayın Tombuş, 61 inci... 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Seyfi Oktay tesir 

etmiyordu; 'ha birinci konuşmuş, ha ikindi konuş
muş. Bu bakımdan... 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, bu meseleyi de çö
zeniz, bu meseleyi de çözeriz; ancak, siz daiha önce 
tutumum hakkında söz istediiniz, süreyi fazla konuş
turdunuz diye. O arada sürenin 15 dakika olduğunu 
da hatırlattım. Herhalde sizin dikkatinizden kaçmıştı, 
10 dakika diye çok tepki gösteriyordunuz. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
yanlış, 20 dakikaydı efendim. 

BAŞKAN — Şahsî konuşmalar 15 dakikadır. 
M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Karara bakın, 20 

dakika. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha-

ıtip konuşsun Sayın Başkan, ondan sonra. 
BAŞKAN — Sayın Tombuş, yine «tutumunuz» 

dediniz; ben Sayın Uluç'a söz verdim ve usul hakkın
da Sizi dinleyeceğim. 

Buyurun Sayın Uluç. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, bir 

dakika... 
BAŞKAN — Lütfen... Sizi dinleyeceğim Sayın 

Tombuş, 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Tamam da, söz 

vermiş olduğunuz için 'hakkımdan feragat edJ yorum. 
(SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürül
tüler) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Efendim, söz hak
kım 20 dakika idi, 15 dakika uyguladınız. 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki kişisel konuşmalar 
20 dakika Sayın Oktay. 

M. ıSEYFl OKTAY (Ankara) — Evet, ama 15 da
kika olarak uyguladınız efendim. 

BAŞKAN — Evet, 20 dakika Sayın Oktay. 
FAHRETTİN ULUÇ (Devamla) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 'hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Halen yürürlükte olan Anayasanın Parlamentoda, 
basında ve kamuoyunda münakaşa konusu olan bazı 
maddelerinin değiştirıilmesü gerektiği şeklinde - pek 
kısa bir gerekçe iile - teklif hazıtüanarak huzurunuza 
getirılmliştır. 

Önce şunu arz edeyim ki, tartışma konusu, sadece, 
huzurunuza getirilen maddelerden ibaret değildir. Bu 
konuda, Anayasa Komisyonunda, teklifin tümüne kar
şı olduğumu arz ettiğim için, burada da açıklamak zo
rundayım. 

öğretide ve uygulamada, anayasalar, devlet idare
sine yön veren - adı üstünde - ana ilkeleri kurar, ko
yar ve artık onları irdelemeyi ve didiklemeyi yasaklar. 
Bu yasak, demek değildir ki, asla dokunulamaz; el
bette, zamanın değişen ve gelişen koşulları içinde de
ğişmeleri gerekecektir. İşte, o zaman, nasıl değiştiri
leceği saptanmış bulunmaktadır. Böylece, anayasaların 
uzun ömürlü ve güvenceli olması, kıskanç bir biçimde 
sağlanmıştır; bu genel ilke korunmalıdır. 

Sivillerin, anayasalarda değiştirme yapamadığı gibi 
bir sayı kabule olanak yoktur. Kimi maddelerin de
ğişmiş olduğu malumlarınızdır. Doğru olan ve millete 
yararlı olan gerçeklerde partilerin birleşmemeleri, sa
mimiyetle bağdaşmaz. Yapılması mutlaka gereken de
ğişmenin, bir başka yoldan icrası, bunun apaçık deli
lidir. 

Sosyal ve hukuksal konular, kuşkusuz, riyazi ke
sinlikten yoksundur; ileri sürülen tezlere birçok kar
şıtlar, savlar çıkabilir. Bütün fikirlere, görüşlere say
gılıyım; ama kendi görüşüme de... 
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özetle, anayasa lisanı, halle diyor ki, beni değiş- | 
tirmeye, ikide bir ellemeye kalkmayın; eğer zorunlu- I 
luk olursa, beni, benim kurallarımla değiştirin; işte I 
size 175 inci maddem; üçte bir teklif, üçte iki kabul; 
104 üncü maddenin (a) bendinin beşinci fıkrası gere
ğince Cumhurbaşkanına verilen yetki, geri çevirme; I 
geçici 9 uncu maddeye göre dörtte üç kabulde diren
me ve kamuoyuna gitme... I 

Bu kadar güzel güvence varken, bunu kolaylaştır- I 
mak neden acaba? Aslında münakaşa konusu, geçici I 
4 üncü maddenin kaldırılması. Eğer bunda samimî I 
isek, kulağımızı ters yoldan neden gösterelim? Gelin 
birleşelim, mevcut prosedür içerisinde ele alalım. I 

Anayasada - biraz evvel değindiğim gibi - değişecek I 
bir sürü maddeler varken, birkaçının ele alınmasını 
şahsen benimseyemedım. Bu nedenle, teklifin tümüne I 
karşıyım ve maddelere geçilmesine de lüzum görmü
yorum. 

Sayın Başkan, sözlerimi burada noktalayacak idim; I 
ama geçici 4 üncü madde üzerine o kadar varıldı ki, 
bu konuda birkaç kelime etmekten kendimi alamaya
cağım. Peşinen arz edeyim ki, yasaklıların affına, her I 
türlü değişmelere karşı değilim, yanındayım; ama I 
içimden gelenleri de söylemeden edemeyeceğim. 

Yasaklar âdeta rejime bir kambur, haksızlık ve 
ayıp gibi görüntülendi; bu sava katılmaya imkân yok
tur. 

Arkadaşlar, samimî olalım, bu yasaklıların hiç mi 
kusuru yoktu? (SOP ve ANAP sıralarından alkışlar). 
Bu kadar, böylesine masum gösterilmesine benim ak
lım ermedi. 12 Eylül pat diye mi geldi? (SHP ve ANAP 
sıralarından alkışlar). Nitekim, millete götürüldü, yüz
de 92 oyla da eylemleri tescil edildi, yasak konuldu. 
Süngülerin gölgesi vardı denilemez. Hem, süngüyü 
tutan kim? O da bizden; yabancı değil ki. Saniyen 
hayır diyenler olmadı mı? Kimin burnu kanadı? MDP 
yüzde doksandokuz değil, yüzde yüz iktidar adayı idi, 
ona da hayır dendi. Ne zarar gördüler? 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Millet 
çok zarar gördü. 

FAHRETTİN ULUÇ (Devamla) — Sosyal demok
ratlar - bu kelime konuşulmaktan bile çekimliyordu -
bize, 117 kişi getirecek oy verdiler. Şimdi, siz de ik
tidar oldunuz. .Ortam bahane edilmesi sakıncalıdır, 
biraz daha irdelenirse sanırım bizlerin meşruiyetine 
gölge düşebilir. 

Maalesef, sevgili iktidarımız da peşpeşe - en yumu- J 
şak tabirle - 'hatalar işliyor. Örneğin, 84 üncü madde 
ne kadar daha sallantıda kalacak? Sayın arkadaşlar, j 

neredeyse dönem bitiyor; sonra hesap sorulunca, ceza 
ve yasak uygulanınca, basıyoruz yaygarayı. 

Milletimiz kin tutmaz; yapılanları tez unutur, ba
ğışlar; hem tahtan indirir, hem de, «baba bizi kurtar» 
diye feryat eder. Benim sevgili milletim, babadan ya
na talihin yok, ama babadır, ne yaparsın, ne atılır, 
ne satılır; o baba gitti, bu baba geldi, işte aşma ek
meğine katık bulamaz oldun; nedir senin bu babalar
dan çektiğin? Ne dersin, ne kadar çilelisin, daha ne 
kadar dayanacaksın bu babalardan çektiğine? Tanrı 
babalarımıza insaf, merhamet, bizlere sabır ve meta
net versin. 

Sayın Başkanım, zatı âlinizi ve Yüce Kurulu en 
derin saygılarımla selamlıyorum efendim. (SHP, 
ANAP, DSP ve Bağımsızlar sıralarından «Bravo» ses
leri alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uluç. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, usul 

hakkında Söz verecek misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tombuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; biraz evvel huzurunuzu ihlal 
ettiğim için hepinizden özür dilerim. Ancak, ben hak
lı olmadığım bir meselede hiçbir zaman mücadeleye 
girmem, hiçbir zaman münakaşaya girmem. İçtüzü
ğümüzün 61 inci maddesi şöyle diyor: «Gündemde 
bulunan veya belli bir günde görüşme konusu olaca
ğı Anayasa, kanun veya içtüzük gereğince bilinen ko
nular dışında, Divan Üyeleri, söz alma istemi kayde
demezler. «Yani, ne demek? Burada, bir mevzuun 
konuşulacağı önceden belli ise, kaydedebilirler ve
yahut o mevzu gündemdeyse kaydedebilirler. 

'Bugünkü gündem elimde; anayasa değişikliği, 
bu gündemde var. Dünkü gündemi açarsanız, yok; 
evvelki günkü gündemi açarsanız, yok. Yani, dün ve 
evvelki gün gündemlerinde bu mevzu yok; ne zaman 
konuşulacağı da belli değildi; eğer, Danışma Kuru
lunun kararı olmasaydı bugün de görüşmeyebilir
dik; görüşülmesi bugün, burada tespit edildi. 

Şimdi, iş böyleyken, dün ve evvelki gün, bazı 
muhterem arkadaşlar gitmişler, söz hakkı istemişler 
ve 'kendilerini kaydettirmişler. Ben, 'İçtüzüğümüz 
hükmüne uyarak, bugün sabah saat 09.00'da gel
dim, gündemi aldım-dün baktım, yoktu; onun için söz 
kaydına gitmedim - baktım gündemde olduğunu 
gördüm ve gittim söz kaydı yaptırdım. Bana, «Baş
kaları var» dediler. Başkalarım konuşturamazsınız; 
çünkü, onların kaydedilirle hakkı yok... 
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Şimdi, hadise budur. Söz hakkı, öncelikle, bi
rinci sırada benimdi; ama, ha Sayın Seyfi [Oktay 
önce konuşmuş, ha ben önce konuşmuşum; Sayın 
Seyfi Oktay'la aramızda birinci veya ikinci konuş
ma meselesi mevzubahis olamazdı; ama benim mut
lak surette konuşmam gerekirdi. 

Benim itirazım hu yöndeydi; ama Sayın (Başkan, 
fiilen diğer sayın arkadaşımızı konuşturduğu için, 
şimdi İçtüzük gereğince, konuşma hakkım fiilen kal
mamış oldu. Yani, İçtüzüğün 61 inci maddesine ay
kırı olarak kalmamış oldu. Benim biraz evvelki iti
razımın, sizi ızrar etmemin, rahatsız etmemin se
bebi buydu; bunu-izah etmek için söz aldım, hepi
nize teşekkür ederim, hürmetlerimle. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür eklerim Sayın Tombuş. 
Sayın 'Milletvekilleri, bu 'konudaki uygulamamızı 

açıklamak istiyorum': İçtüzüğün 61 inci maddesinde 
«Gündemde bulunan veya belli -bir günde görüşme 
konusu olacağı Anayasa, Kanun veya İçtüzük gere
ğince bilinen konular dışında, Divan Üyeleri, söz 
alma istemi kaydedemezler» denmektedir. Yani, be
lirttiğimiz gibi, «Divan üyeleri, Anayasada, İçtüzükte, 
yasada belli bir günde incelenmesi, görüşülmesi bi
linmeyen konularda kayıt alamazlar» denmektedir. 
İçtüzüğün 53 üncü maddesinde ise «Genel Kurula 
sevk edilen bir komisyon raporu veya herhangi' bir 
metin, aksine karar alınmadıkça dağıtım tarihinden 
itibaren kırksekiz saat geçmeden görüşülemez» ifade
sine yer verilmektedir. Bu kırksekiz saatlik süre, İç
tüzüğe göre, demin belirttiğim 61 inci maddedeki, 
belli gün belirtilmiş sayılarak, uygulamamızda, baş 
vurulduğundan itibaren kayda geçilmektedir. Sayın 
Tombuş, bugün de bu işlem yapılmıştır. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 
olmadı, ama neyse, artık ne yapalım... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, kanun teklifi
nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır, 
maddelere geçilmesi oya sunulacaktır. 

Yüksek malumlarınız olduğu gibi, teklif açık oya 
tabidir, açık oylamanın şekli hakkında Genel Kuru
lun kararını alacağım. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, 
kürsüye konacak oy kutusuna oy pusulasını atması 
suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekili
nin, ayağa kalkarak «Kabul» «Ret» veya «Çekin-
ser» şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını 

I oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme-
I yenler... Kabul edilmiştir. 
I Açık oylama, kabul edilen şekliyle yapılacaktır. 
I Açık oylamaya Adana illinden başlıyoruz. 
I (Adana milletvekillerinden başlanarak Zonguldak 
I Milletvekili Engin Cansızoğlu'na kadar ad okun-
I mak suretiyle oylama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın Cansızoğlu?.. Yok. 
(Zonguldak Milletvekili Engin Cansızoğlu'nun Ge

nel Kurul salonuna kravatsız girdiği ve basın locala-
I rından fotoğrafının çekildiği görüldü). 

BAŞKAN — Sayın Cansızoğlu?.. Yok. (SHP, DYP, 
I DSP sıralarından gürültüler). 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Kabul. 
BAŞKAN — Sayın Cansızoğlu, bu halinizle Genel 

I Kurula giremezsiniz ve oy kullanamazsınız. 
CAHİT.TUTUM (Balıkesir) — Giremez efendim. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Utan, utan!.. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Ayıp, utan be, 

utan. (Gürültüler). 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Yeter, yeter; 

I utan be, 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu

rada bulunmayan bir kimse oy kullanamaz. 
BAŞKAN — Kim?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Cansızoğlu içeri 

I giremez ve oyunu kullanamaz. 

BAŞKAN — Cansızoğlu oy kullanmadı. 
(ANAP ve SHP sıralarından gürültüler). 
(Zonguldak Milletvekili Rıza Öner Çakan'dan iti

baren açık oylamaya devam edildi). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylamada bu
lunmayan sayın milletvekillerini yeniden okuyorum. 
(ANAP ve SHP sıralarından gürültüler). 

Sayın milletvekilleri, lütfen karşılıklı konuşmayı
nız ve tartışmayınız. 

MEHMET KOCABAŞ (içel) — Onlara niye bir 
I şey demiyorsunuz, onları niye susturmuyorsunuz? 
I (Açık oylamaya devam edildi). 

(Bursa Milletvekili M. Memduh Gökçen'e kadar 
I açık oylama yapıldı). 

I BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çalışma süremi
zin saat 19.00'a kadarki bölümünün dolmasına çok 

I az bir zaman kaldı. 
I Oylama sonuçlanıncaya kadar sürenin uzatılmasını 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

I (Açık oylamaya devam edildi). 
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BAŞKAN — Oy kullanmayan sayın milletvekili 
var mı?.. Kalmadı. 

DURCAN EMİRBAYER (izmir) — Sayın Baş
kan, Sayın Akaydın 'bugün içeride yoktu. 

BAŞKAN — Bir itiraz mı vardı oylama üzerin
de? Bir Anayasa oylamasıdır, hiç kuşku düşmesini is
temem. 

Oy kullanmayan veya bir itiraz?.. Yok. 
DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Sayın Ali 

Rıza Akaydın burada yoktu. 
BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Akaydın, demin, 

«ret» olarak oyunu kullandı. 
Sayın Ali Rıza Akaydın?.. 
HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (İstanbul) — Ali Rıza 

Akaydın benim yanımda oyunu kullandı, «ret» dedi. 

BAŞKAN — Ben «ret» dedim de; arkadaşlar «yok
tu» diyorlar. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Akaydın'm oyunu ret 
olarak aldık. 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — «Ret» demiş 
çıkmışlar, peki efendim. 

2. — istanbul Milletvekili Turgut Özal ve 199 Ar
kadaşının, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 175 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu^ Raporu (2/438) (S. Sayısı : 
564) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 564 sıra sayılı 
Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeleri bitir
miş ve maddelere geçilmesini kabul etmiştik. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
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BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bundan Sayın Ali Rıza Akaydın'm oyunu ret olarak 
aldım; «burada yoktu» diye bir itiraz var. Şimdi bu
rada yoklar, çıktılar. Ben ret olarak aldım. Bantta da 
öyledir. 

Oyunu kullanmayan başka milletvekili var mı?.. 
Yok. 

Başkaca bir itiraz?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasa deği
şikliği teklifinin maddelerine geçilmesiyle ilgili yapı
lan açık oylamanın sonucunu açıklıyorum : 

Kabul : 310 
Ret : 56 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. (ANAP sı

ralarından alkışlar). 

Görüşmeleri kaldığımız yerden sürdürmek ve saat 
21.30'da toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.10 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 67, 75, 175 inci Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Geçici 4 üncü Maddesinin Yürürlükten Kal

dırılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
67 nci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Seçimlerin ve halk oylamasının yapıldığı yılda, 
ay ve gün hesaba katılmaksızın, 20 yaşına giren her 

*MRP'*^^W^w^fl 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 21.30 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — 102 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devanı) 
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Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hak
kına sahiptir». 

BAŞKAN — Bizdeki kayıtlara göre, madde üze
rinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Musta
fa Çorapçıoğlu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Halil İbrahim Şahin; şahısları adına, Sa
yın Ayhan Fırat, Sayın Ali Riza Akaydın, Sayın İh
san Tombuş, Sayın İbrahim Ural söz istemişlerdir. 

iDoğra Yol Partisi Grulbu adına Sayın Mustafa 
Çorapçıoğlu, buyurum elemdim. (IDYP şifalarından 
alkışlar) 

IDYIP GRUBU ADINA MUSTAFA ÇORAPÇI
OĞLU ^Balıkesir) — Sayın 'Başkan, değerli mil'let-
vdkilleri; Anayasa Tadilatı Hakkında Kanun Tekli-
finlin, halk oylamasına ve seçimlere iştirak edecek 
kişilerin yaşlarının imdirilmıesine 'müteallik ve Ana
yasamın 67 nei rniaddesinin üçüncü fıkrasının değiş-
tiritaıesine dair maddesini Doğru Yol Partisi Grubu 
olarak olumlu karşıladığımızı arz dtmek isterirn. An
cak, 'bu arzımızın esbabı mucilbesimi -sadece bu mad
de ^gerekçesinde yazılı okluğu üzere, memleketin söö-
yal durumu itibariyle zarurî olduğundan, ayrı ve 
buna ilave 'bazı sebeplerimiz olduğunu dav zikret
meden geçemeyeceğim. 

'Biz, Doğru Yol Partisi' olarak, milletimizin bü
tün kesimlerinin (mümkün olan büyük ölçülerde, sta
tüleri itibariyle siyasetle uğraşımamaları gereken ke
simler dışındaki bütün kesimlerin) en ''büyük nispet
lerde siyasete alaka ve ligi göstermesini; rey, fikir 
ve mütalaa 'beyan e'tmesini tabiî karşıladığımız g'bi, 
'buna ilaveten, bunlarım siyasî faaliyetlerde bulunma
larına da müsaade edilmesine taraftarız. Bu genel 
felsefemizin ışığı altında, seçme yaşı düşürülen (bu 
seçmen kütlesine, sadece ve •münhasıran potansiyel 
bir oy olarak bakmakta değil; ancak, gerek gelişen 
'hayat şartları icabı, gerek gelişen teknoloji icabı, 
bunîarm daha erken yaşlarda memleket meselelerime 
ve siyaseite vukuf peyda ötmelerindeki ölçüye bağ
lamaktayız. Bu itibarla biz, Doğru Yol Partisi ola
rak, 20 yaşına girmiş olan gençlerin de oy kullan
ma haklarınnn kendilerine verilmesini; sadece kendi 
partimize veya herhangi ibir partiye rey verecek ha
zır bir kuivvet olarak mütalaa etmiyor, bunları mem
leket meseleleri hakkında, bilhassa son üçbuçuk yıl
da Anavatan iktidarımın, maalesef başedemediği ha
yat pahalılığı, enflasyon yükü altında ezile ezile, 
pise pise. bu meselelere vukuf peyda etaiş olan bu 
ıgenç 'insanların Türk siyasî hayatına iştirak etmeleri 
manasında alıyoruz. 

Bir de şunu belirtmek lüzumunu hissetmekteyiz 
ki, burada Sayın İçişleri Bakanı tarafından 'bu görüş
melerin başlangıcımdan evvel 'gündem dışı bir konuş
ma münasebetiyle verilen beyanat sırasında ifade 
edilen görüşler, bunlara karşı kullanılacak olunsa, 
bunun bizim devletin ve- dolayısıyla hükümetin- bu 
gibi konularda tarafsız kalma prensibimize aykırı düş-
'tüğünü bdirtimek, görevimiz olmaktadır. Ayrıca şunu 
da 'ifade etmek isteriz ki, Anavatan Partisinin bir 
hayal1 olarak vaat ettiği rahat hayat şartlarımın bu-
'gün artılk rüyalarını bile göremeyen bu gençlerin, bu 
hayat sıkıntısı içinde pise pise yeltüşen bu gençle
rin, bu kabil kuru ıgürüılıtülere pabuç bırakmayacak
larımdan emim bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, maddenin yazılış tarzı iti
bariyle saym komisyona ve teklif sahliplerime ufak bir 
hatırlatmamız olacaktır. Maddenin, yazılış tarzı iti
bariyle, maması tam olarak anlaşılamamaktadır veya
hut da anlaşâmasında güçlük çekilmektedir. Mesela, 
maddede «halk oylamasının yapıldığı yılda» denmek 
suretiyle, yapılmış bir halk oylaması içim seçmen ara
nıyor intibaı verilmektedir. Halbuki buradaki «ya
pıldığı lyılda» tabirim'im «yapılacağı yılda» şeklinde 
delğişlbiriılmesi, yapılacak halkoylaması için seçmeni 
yaşının tayin edileceği hususunu daha sarih ifade 
ederdi., 

Yine, bizim hukuk sistemimizde Medenî 'Kanun
da dahi, ıgiirilen yaş değil', çıkılan yaş ele alınmakta
dır. Mesela simni rüşte, yani rüşt yaşına ermek için 
18 yaşını bitirmiş olmak şarktır. Biz, ıgün ve ay aran
maksızın '20 yaşıma giren her genç diyeceğimize, 19 
yaşını bitiren her genç demiş olsaydık, bu madde
min manası çok daha iyi anlaşılır ve tereddütlere 
meydan vermeden tatbik edlilirdi. 

Aynoa, seçme ve hal'koylamasına katılma hakla
rının yanı sıra, biraz evtvel bahsettiğimiz genel pren
siplerimiz 'gereğince, bu gençlerin de, ilgili mevzuatı
mızda gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle, siyasî 
partilere üye oltmaJarının tem'inli de, geme bu mad
de içinde mütalaa edilmesi Dazını gelen ve ikmal) 
edilmesi1 icap eden bir husustur. 

Bu itibarla, biz sayın kOmikyondan ve sayım tek
lif sahiplerinden bu maddenin genelinde «Seçimlerin 
ve halk oylamasının yapılacağı takvim yılı içinde 
herhangi bir gün 19 yaşını bitiren her Türk vatan
daşı, seçmek, halk oylamasına katılmak ve bir si
yasî partiye üye yazılmak hakkına sahiptir» şeklinde 
değiştirilmesini rica etmekteyiz. Herhalde, ikinci gö
rüşme sırasında sayın komisyonca ve teklifim sayın 
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sahiplerince 'bu arz ettiğimiz 'teknik hususlar da na
zarı dikkate alınacak ümidindeyiz. Gerekirse, ken
dimiz de ikinci görüşme sıraisında buna ımütedalir 
olmak üzere bir teklif (sunmak ils'teriz., 

Keyfiıye'ti 'bilgilerinize sunar, hu vesileyle Doğru 
Ylol Partisi Grulbu ve ışalhisıım adına Ihepünizi saygıyla 
selamlarım efendim., (ANAflP ve DYP sıralarından al
kışlar) 

SAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çoraıpçı-
oğlu. 

Sayım milletvekilleri, malumlarınız olduğu üzere, 
aldığımız karar (gereği konuşma süreleri, maddeler 
üzerindeki görüşmelerde hükümet ve gruplar adına 
15'er dakika, şahıslar adına 10'ar dakika 'idi. 

Gruplar adına görüşmelere devam ediyoruz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Halil İbrahim Şahin; buyurun. ı(SHP sıralarım dan al
kışlar) 

SHP GRUBU ADINA HAIİL İBRAHİM ŞA
HİN '(Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; İstanbul 'Milletvekili Sayın Turgut özal ve 199 

•• arkadaşı tarafından 7.11.1982 tarih ve 2709 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 
175 lincii maddelerinin değiştirilmesine ilişkin yasa 
Önerisinin, Anayasanın 67 nci madde, üçüncü fık
rasında değişikliği öngören 1 İnci maddesi hakkın
da, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüş
lerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; değiştiril
mek, istenen madde metnini aynen okuyorum: Mad
de 67, üçüncü fıkra; «Yirmibir yaşını dolduran her 
Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma 
hakkına, sahiptir» demektedir. Değişiklik teklifi ise, 

«Seçimlerin ve halıkoylamasının yapıldığı yılda, ay 
ve gün hesaba katılmaksızın, 20 yaşına giren her 
Türk vatandaşı seçme ve halkoylamas'ina katılma 
hakkına sahiptir» diyor. 

Gerekçe olarak da, «Seçme yaşının 21'den 20'ye 
indirilmesi, memleketin sosyal durumu itibariyle 
uygun görülmüştür» denilmektedir. 21'den 1'8'e in
dirilmesi, memleketin sosyal durumu itibariyle, biz
ce! de uygun görülmüştür diyoruz ve bu önerimizin 
destekleneceğine inanıyoruz, ANAP İktidarı, bu mad
deyi, 175 imci maddenin geçmesi için bir dolgu mad
desi olarak getirmediği takdirde, bizim önerimizin 
haklılığı ortaya çıkacaktır. Seçmen yaşının 21'den 
20'ye indirilmesi dahi bizim kabulümüzü gerektire
cektir ama, demokrasinin yollarının açılmasına ik

tidar cidden istiyorsa, halkına güveniyorsa, gençliği
ne inanıyorsa, 18 yaşını dolduranları seçmen kabul 
etmelidir diyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; anayasalar, 
ulusların uymak zorunda olduğu temel esasları içe
ren kurallar bütünüdür; bu nedenle, geniş bir muta
bakatı öngörmesi vazgeçilmezdir. 1982 Anayasası, 
kamuoyunda, kabulü tarihinden bu yana eleştirilegel-
mektedir. Birçok maddelerin değiştirilmesi, halkımı
zın demokrasiye giden yollarının açılması için ka
çınılmazdır. Buna ilişkin konular devamlı gündemde
dir; örneğin 18 yaş konusu. Geçen yıl Cüneyt Can-
ver ve 100 arkadaşı tarafından, 18 yaşını dolduran
ların seçmen olabilmesine ilişkin Anayasa teklifi 
imzalanmıştı; fakat ANAP sayın milletvekillerinden 
hiçbirisi imza koymamışlardı. Sendikalar, YÖK, 
Siyasî Partiler Kanunu, Seçim Yasası, meslek teşek
külleri, kooperatifler; kısaca, düşünceyi, anlatımı, 
örgütlenmeyi kısıtlayan tüm maddeler kamuoyunun 
gündemindedir. Devam edersek, fişlemeler, güven
lik soruşturmaları ve daha birçok antidemokratik 
uygulamalar ve yasaları sayabiliriz. 

Kısaca diyoruz İki, Anayasanın değişecek birçok 
maddeleri vardır ve değiştirilmelidir; öncelikle de 
gündemde olanları. Ama ne yazık ki, Anayasa de
ğişikliğiyle ilgili gündemde olan maddeler gelme
miş, hiç düşünülmeyen 175 inci maddenin değiştiril-
tmesli konusu getirilmiştir. Bunu başarabilmek için de, 
göze, kulağa, düşünceye, Türk halkının değer yar
gılarına uygun olduklarını keşfettikleri 67, 75 ve ge
çici 4 üncü maddeyi kullanmaya yönelmişlerdir. Ge
çici 4 üncü maddenin de kaldırılmaması için tüm 
barajlar, zorunluluklar ve yöntemler geliştirilmiş ve 
getirilmiştir. Öyle ise iktidarın istediği tek değişik-
liş, 175 inci madde olup, mevsimlik faydalanmalar 
için 67, 75 ve geçici 4 üncü maddedir. Anayasanın 
esaslarının değişmesi gerekirken, metodunun, şeklinin, 
biçiminin değişmesiyle uğraşmak, mevcut Anayasa İle 
de iktidarlarına devam edemeyeceklerini Anavatan 
Partisinin ve Sayın özal'ın anlamış olması demek
tir. Bu anlama dahi bir başarıdır; ancak, hukuksal, 
şekilde taktiklerle iktidarda kalmak mümkün olma
dığı, gibi, kısa kalışlar da iktidarlara ve 'insanlara 
fayda vermemişttir. Onun için, Sayın Özal kolayı de
ğil, zoru seçmelidir, getireceği yasa tekliflerinde sa
mimî ve güvenilir olmalıdır. Bu eklenen maddeler, 
orun için sağlıklı düzenlenmemiştir. Niçin 20 yaş?... 
Niçin 450 milletvekili?... Niçin geçici 4 üncü mad
deye halkoylaması?... 
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Dünyanın hiçbir yerinde, cezasal ve hukuksal 
konularda halıkoylamasına başvurulmamıştır. Bir ki
şinin, özellikle Türkiye Cumhuriyetini yönetmiş olan 
başbakanların siyasal .haklarının iadesi için halkoy-
lamasına başvurulamaz, ancak hukuka başvurulur. 
Esas hedef 'bunlar değil, anayasalarda geniş mutaba
katlar aramak yedine, Meclisi tamamen devre dışı bı
rakarak, demokrasiyi askıya alarak, yüzde 2 - 3 çok
luklarla temel kuralları gönlünce değiştirmek ve 
başkanlık sistemini pekiştirerek, özlemini duyduğu 
yönetim biçimlerine süratle yol almaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir defa, 
Sayın özal, 1'2 Eylül felsefesinin şablonu içinde ik
tidarını devam ettirmek istemektedir. Bu şablon ba
şarısızlığını örtmemetotedir; onun için daha karma
şık kurallar getirerek, hukukî taktiklerle netice al
maya çalışmaktadır. Kısaca, 1982 Anayasasını ile
riye yönelik değiştireceği yerde, geriye çekerek de
ğiştirmeyi yeğlemektedir. Sayın Özal, birçok konuş
malarında, muhalefetin halktan korktuğunu söylü
yor. Biz halkımızdan korkmuyoruz; çünkü, biz de
mokrasiyi halkımızla birlikte döşemek istiyoruz. Açık
ça ifade ©diyoruz: Geliniz, demokrasinin yollarını 
açalım; özgür düşünceyi, anlatımı, örgütlenmeyi ge
tirelim ve TRT'yi, halkımızın eğitilmesine ve geliş
mesine verelim. 

Değerli milletvekilleri, işte^ bugün TRT'yi izle
diniz; ekranda muhalefet parti sözcüleri grupları adı
na konuşurken, kendi seslerinden dahi verilmiyor, 
ikişer dakika ile geçiştiriliyor; Sayın Başbakanın ko
nuşmasını kendi sesinden aynen vermiştir. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Açıkça söylü
yoruz: Bu TRT, Türkiye Cumhuriyetinin en bü
yük ayıbıdır* (SHP sıralarından «Doğru, doğru» ses
leri, alkışlar) Bu TRT, iktidar monologunun... 

•'BAŞKAN — Sayın Şahin, lütfen 1 inci madde 
üzerinde konuşunuz efendim. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — İşte 
bu, halk oylaması konusudur. 

Bu TRT, bugünkü görünümü ile iktidar monolo
gunun bir çadır tiyatrosudur. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bu halk oylaması konusu na
sıl olacaktır? Açalım TRT'yi, verelim halkımıza öz
gürlüğü; bakınız, Humeyni oylaması mı olacak, yok
sa gerçek demokrasi oylaması mı olacak? O zaman 
açık ve seçik görebiliriz. Biz halktan korkmuyoruz, 
korkan sizsiniz.., 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Kor
kuyusunuz, korkuyorsunuz^ 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — ... Hal
kın görüşüne, sunalım; ondan sonra size açıkça 
«hodri meydan» diyoruz. Demokrasiyi işçilere ka
patın, köylüye kapatın, derneklere kapatın, meslek 
teşekküllerine kapatın; insanları fişleyin, güvenlik 
soruşturması yapın, ondan sonra, haydi halk oyla
masına deyin... Bu oylama, demokratik oylama de
ğildir; bu oylama, güdümlü oylamadır. (SHP sıra
larından alkışlar) Geliniz, açıkça konuşalım. Öner
ge veriyoruz; halktan korkmuyorsanız, gençlerden 
korknıuyorsanız, 67 nci maddenin üçüncü fıkrasını 
şöyle değiştirelim: «18 yaşını dolduran her Türk 
vatandaşı, seçme ve halk oylamasına katılma hakkı
na sahiptir» diyelim. Bu öneri tutarlıdır, insan psiko
lojisine uygundur, ceza yasalarına uygundur, siyasî 
değerlere uygundur, gelişmiş demokratik ülkeler gö
rüşlerine ve uygulamalarına uygundur, vergi yasala
rına da uygundur, Medenî Yasaya da uygundur, 
hatta çok arzu ettiğiniz idam maddelerine, bu teklif 
açıkça uygundur^ 

19*24 Anayasamız, 18 yaşını bitirenlere seçme hak
kını bundan yıllarca önce1 vermişti. 1934'teki değişik
likle kadınlara seçme hakkı verilmiş, seçmen yaşı 22 
olmuştur; okuma - yazma oranının düşüklüğü nede
niyle. Şimdi, böyle bir problem de yok; ancak Sa
yın Özal, bakın daha neleri düşünüyor: Anayasanın 
67 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Seçim Yasa
sının 7 nci maddesinde, silah altında bulunan er ve 
erbaşların oy kullanmasını yasakladığı görülmekte 
ve askerlik yaşı, 20 ilk 22 arasıdır. Böylece Sayın 
özal, 20 ilâ 22 yaşındaki gençlerimizin, askerde ol
maları nedeniyle, oy kullanmamalarını temin etmiş 
olacaktır. Bu madde, bu gelişiyle bile, Sayın Özal'ın 
demokrasiye bakış açısını, gözler önüne' çok açık 
sermektedir. Böylece, 20 ila 22 yaş arası gençlerimi
zin yarısından fazlası seçimlerde oy kullanamayacak
tır.; Onun için, bu madde de, yani dördüncü fıkra da 
değişmelidir ve 18 yaş, seçme yaşı olarak kabul edilme- ' 
lidir. Halka inanmanın, gençliğe inanmanın, demok
rasiye inanmanın, halka güvenmenin yolu, bu mad
denin 18 yaş olarak değişikliğiyle mümkündür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; SHP Gru
bu olarak, seçmen yaşının 21 yaşından 20 yaşına in-
metiirii de bize yakışan bir tutum olarak görüyoruz; 
ancak, bunun bizim önerimizle bütünleştiğinde, de-
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mokrasinin yollarıma halkımıza ve özellikle gençliği
mize açılacağını ifade ederek, önerimizi destekleme
nizi de inançla bekliyoruz. 

Sözlerime son verirfken, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. »(JSH'P sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Edip 

Özgenç, buyurum efendim. 

DSP GRUBU ADINA EDİP ÖZGENÇ (tçel) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşmekte ol

duğumuz yasa teklifinin 1 inci maddesiyle, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasını değiştirmiş olacağız. 

«Seçimlerin ve halik oylamasının yapıldığı yıl
da, ay ve gün hesaba katılmaksızın, 20 yaşına giren 
her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına ka
tılma hakkına sahiptir» demek suretiyle, seçimlere 
katılma imlkâm açısından, 20 yaşına giren gençleri
mizi oy kullanma imkânına kavuşturuyoruz. 

Bu, bir ölçüde tasvip edebileceğimiz, bizim de 
katılmayı planladığımız bir teklif; ancak, hukukçu 
akadaşlarımızın birçoğu bilir, Türk hukuk sistemi 
dediğimiz bir sistem vardır ve hu hukuk sisteminde, 
kişinin reşit olması, 18 yaşını tekemmül ettirmiş ol
makla kaimdir. Türkiye'nin iktisadî ve coğrafî ya
pısı değerlendirildiğinde, özellikle sıcak iklim kuşa
ğında yaşayan neslimizin, hemen 18 ve 19 yaşlarında 
büyük bir gelişme gösterdiği ve iş hayatına atıldığı 
gözleniyor. Bir de, hukuk açısından, 18 yaşını ik
mal etmesi halinde gençlerimize medenî hakları kul
lanma ehliyetini de vermiş oluyoruz. 

Şimdi, bu durum karşısında doğal olarak bu 20 
yaş kavramının 18 veya 19 yaşına indirilmesine son 
derecede faydalar mütalaa ediliyor. Belki şöyle dü
şünülebilir ve denilebilir ki; gençlerimizi çok küçük 
yaşta politikaya veyahut da parti faaliyetlerine intikal 
ettirmeme gibi bir düşünce söz konusu olabilir; ama 
bu düşünce" tarzı son derece yanlıştır. Hem kişiyi 
medenî haklan kullanma ehliyetine sahip kılıyorsu
nuz; onlara evlenebilme imkânını verebiliyor iş kur
ma imkânını veriyor ve onu vergi mükellefi yapı
yorsunuz; fakat oy kullanma zamanı geldiğinde de, 
bunu 20 veya daha yukarı yaşta tutma durumunu 
sürdürüyorsunuz... Bu, medenî hakları kullanma açı
sından yetki verdiğimiz gençlerimize, bir çeşit, hak
lardan mahrumiyet düşüncesini de beraberinde getir
mektedir. 
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Bir Üe, hepinizce malum olduğu üzere, biliyorsu
nuz, kişi evlenmekle reşit olur ve reşit olan genç kız
larımıza da, medenî hakları kullanma açısından ver
miş olduğumuz yetki, gibi, siyasî haklarını vermek 
ye seçenime imkânını getirmek de son derece fay
dalı mütalaa ediliyor. 

Çok uzun bir tarihten itibaren, tartışma konusu 
yapılan, işçilerin, memurların, gençlerin üzerine ko
nan yasaklar; sendikalara, derneklere, örgütlenme öz
gürlüğüne getirilen yasaklar; TRT, üniversite, mes
lek odaları üzerine konan yasaklar; seyahat, haber
leşme, çalışma özgürlüğü üzerine konan yasaklar; sa
de vatandaştan milletvekiline kadar geniş halk yığın
larına getirilen yasak ve kısıtlamalar; temel hak ve 
özgürlükler üzerine konan çağdışı yasaklar; gerek 
Parlamentoda, gerekse basında ve kamuoyunda mü
nakaşa edildiği halde, bu kalıcı ve toplumsal yasak
ların kaldırılması hususunda Parlamentoda hep bir
likte hareket etme lüzumuna işaret etme gereğini his
setmiş bulunuyoruz. Bu itibarla, hukuka uygunluk sis
temi içerisinde, birçıok yönden yetkiyle donatmış ol
duğumuz kişilerin seçme ve seçilme veya oy verme 
hakkının 20 yaş sınırıyla tahdit edilmesi, son derece 
mahzurlu bir olaydır; 18 yaşını tekemmül ettirmiş 
olanların veya 19 yaşında bulunan kişilerin, direkt 
iolarak bu haktan istifa etmelerinde büyük fayda var
dır, 

Diğer bir taraftan, biliyorsunuz 20 yaş, gençleri
mizin askerlik çağına ve askerlik görevini ifa ettikleri 
döneme rastlamaktadır. Bu durumda, gençlerimizin 
askerlik hizmetini ifa ettikleri bir sırada bu haktan 
istifade edememeleri' gibi bir sonuç da doğmaktadır. 
iBu itibarla, bunun 19 yaşa indirilmesinde veya 18 ya
şını tekemmül etmiş olması halinde, bu kişilere oy 
verme imkânının temin edilebilmesinde büyük fayda 
olduğuna işaret etmek için söz aldım. Bu konuya iliş
kin bir de önerge sunacağız, yüce heyetiniz tarafın
dan kabul göreceği düşüncesindeyiz. 

©eni dinlemiş olduğunuz için, hepinize teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgenç. 
Hükümet adına, Adalet Bakanı Sayın Oltan Sun

gurlu; !buy|uirun efendim. (İANAP sıralarından alkış
lar) 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; getirilen kanun teklifi ile, tahditlerin 
ve yasakların belirli ölçüde kalkmadığı ifade ediliyor 
ve Anayasamızın 76 ncı maddesindeki tahditlerin ha-
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len yerinde saydığı söyleniyor. Müsaadenizle, Ana
yasamızın 76 ncı maddesini birlikte okuyalım. Ana
yasanın 16 ncı maddesinde kimler seçilemezle ilgili 
hüküm var. Madde, «En az ilkokul mezunu olmayan
lar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yap
mamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli 
suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile 
ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ih
tilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahteci
lik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kı
zartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satım-. 
lara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, 
ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi 
eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm 
giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili 
seçilemezler» der ve bunların dışında, hâkimler, sav
cılar ve subaylarla alakalı bazı yasak hükümleri var. 

Elbette, bu tahditlerin kalkmasını istemek, normal 
ve tabiî bir hadise değildir. ıBir siyasî partinin genel 
başkanı ve bir iki konuşmacı arkadaş bundan bahset
ti; bir zühul olduğunu kabul etmek zorundayız. 

M. TURAN BA YEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Bakan, hepsi kastedilmiyor ki... 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Bir husulsu açıklamak duru
mundayım. Madde gerekçeleri okunurken, «19 yaşını 
bitiren ve 20 yaşına giren her Türk vatandaşı seçme ve 
halk oylamasına katılma hakkına sahip olarak tespit 
edilmiştir» diyor. Gerekçede bir hata var; çünkü 
madde metni böyle değil. ıMadde metni diyor ki : 
«Seçimlerin ve halk oylamasının yapıldığı yılda, ay ve 
gün hesaba katılmaksızın, 20 yaşına giren her Türk 
vatandaşı seçime ve halk oylamasına katılma hakkına 
sahiptir.» 

20 yaşına girmek ne demek? 19 yaşını bitirmiş ol
mak demek. Bunda herhalde müttefikiz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başbakan 
öyle demedi. 

, ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Hayır, Sayın Başbakan da öy
le diyor, müsaade buyurun. 

Seçimlerin veya halkoylamasının yapıldığı yılda, 
ay ve gün hesaba katılmaksızın, 19 yaşını bitiren... 

VEYSEL VAROL '(Erzincan) — Sayın Başba
kan 18,5 dedi. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN
GURLU (Devamla) — Müsaade buyurun, izah ede
ceğim.. 

Aslında bunu söylemekten kasıt, 18 yaştır. Diye
lim ki, 1.1.1968 tarihinde doğan biri, 18 yaşını bitir
mesine az kalmış olmasına rağmen, bu sene oylama
ya katılamıyor; ama 31.12.1967 tarihinde doğan biri, 
1987 yılı içerisinde 18 yaşını bitireceği için (31.12.1987 
tarihinde 18 yaşını bitireceği için) bu yıl yapılacak 
bütün oylamalara katılabiliyor. Yani, burada, hangi 
ay doğmuştu, hangi gün doğmuştu hesabını yapma
mak için, o yıl içerisinde 19 yaşını blitiren deyünce, 
18 yaşını ikmal etmiş olan birçok genç, yaşını yeni 
ikmal etmiş olsa da, seçime girme şansına sahip. Bu
nun ortalaması alınınca 18,5 bulunuyor; yani sene 
başında oylama, sene sonunda oylama, doğuş tarihin
deki ay ve gün hesabının ortalamasını alınca, 18,5 
yaş çıkıyor. Hangi seçime giderseniz gidin, 18 yaşını 
bitiren şartını koyduğunuz zaman, bundan daha kü
çük bir yaşı getiremezsiniz; yani aslı 18 yaştır. 

(Bu itibarla, bu mevzuda verilen önergelerin de bir 
manası ve mahiyeti yoktur; aslında gelen, 18 yaşın bi
tirilmiş olmasıdır. Bunu böylece açıklayıp, bir yan
lışlığa meydan verilmemesini arz ederim efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına Sayın Ayhan Fırat?.. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Vaz geçiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Akaydın?.. 
A. RIZA AKAYDIN (Çorum) — Vazgeçiyorum. 
BAŞKAN — Sayın ihsan Tombuş?.. 
İHSAN TOMİBUŞ (Çorum') — Vageçiyörum 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu, şahsınız adına 

mıydı? 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu. (SHP sıra
larından alkışlar) 

'PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Türkiye'nin ülmi/di ve geleceğjinin gü
vencesi oBan gençlerimizin yüksek karakterli, çağldaş 
bilgilerle donatılknış, sioruımluhık duıyıguisiuna sahip, 
iülke ve millet sevgisiyle, dolu, doğru Ve cesur karar
lar alabilir yeteneklerle yetişltiirilmesi, hepimiz için, 
tiler zaman göz önünde tutiulımaısı ıgerekem hem bü-
yiülk bir görev ve hem de bir ödevidir. 

Tülrlk gençliğimin belli küçük bir klesiıminkı geç-
ımişjtie iç ve dış güçter tarafından ettkilenerek, yanlış 
vıe zararlı yıollara sıüırüiklenım©si, ona yanlış bir gözle 
ıbüaklmamıza asla neden olamaz. Hiçbir ülke kend'i 
gençliğinden şüphe edemez; ettiği zaman, o ülkenin 
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ıgeleeeği de şüphe içinde olur. Üzülerek söylemek is
terim iki, bugün gençlerimize hâlâ şüphe ile bakılmak
tadır ve onlara güven göstermede tereddütler vardır. 
Gbnçler, bugün yaşlarının verdiği heyecan ve dina
mizmle, kendileri üzerinde devamlı olarak sürdürül-
rnıekte olan baskı altımda, eziklik ve burukluk içimde 
sandviç ıgilbi sıkışmış durumdadırlar. Her hakin yasal 
istek ve eylemlerinim dalhi şüphe ile karşılandığını 
duymakta vie yaşamaktadırlar. 

IBulgün ülkemizde öyle bir hava yaratılmışltır ki, 
üniversitedeki öğrenci'lerliımtze, siz, yalnız ve yalnız 
okumakla meşgul olacaksınız; siz, yalnız ve yalnız 
sizim için ne angörülüyıorisa onu yapacaksınız; sizin 
İçin hangi bilgiler veriliyorsa, onlarla yeti.neceksimfe; 
çünlkü sliz, bülyüklerin izden daha iyisini bilemezsiniz 
denmektedir sanki. Yani biz, bugün ümiıversiteleri-
mizjde teik boyutlu, âdeta mekanik insanlar yetiştiri
yoruz; belli bilgiler vererek, bielli işlerde 'kullanmak 
için. 

Değerli arkadaşlarım, 1982 Anayasası tartışmala
rında ısıeçimen yalşının 18 olması için yaptığım konuş
mada aynen şunları sıöylemiştilm : «IBugüm yeni bir 
Anayaısıa yapıyoruz. Kanaatimce bu Anayasa, geçmi
şe bakarak, geleceğin ayidımlık ve umut dolu1 çizgi
leriyle remklendirilmeli, yani nesillerin özleımlerine ve 
beklentilerine karşılık vermelidir. O itibarla derim 
ki çok acı deneylerden geçmiş, yanlış yönlere götürül
mek içlim hedef seçilmiş gençlerimizin Ibu acılarımı, 
onlara tanıyacağımız bir hakla, 18 yaşını doldürum-
oa seçme hakkını vermekle, hem unutiturıma fırsatı 
vermiş ve heim de onlara olan ıgüiven ve sevgimizi, ifa
de etmiş olacağız. 

O halde, içinde bulunduğumuz çağın ve yenilikle
rinin bir gereği olarak, bugün her yaşltaki (gençlerin 
günlük olayları ne kadar yakından izlediğini, gazete, 
nadyo ve televizyondan öğrendikleriyle, bilgilerinin 
(hangi düzeyde ve ne kadar ileride olduğunu görime-
ımezlikten gelemeyiz. 'Buna dayanarak diyebiliriz ki; 
özellikle ülkemizde, bu düzeyde ve bu atmosferde 
yetişen Ve 18 yaşını tamamlamış (gençlerimizi oy ver
mekten menetmek, seçimlerdeki doğru1 tercihi Ve isa
beti de belli bir oranda azaltmış olma anlamlına ge
lir.» 

Değerli arka(daşilart<m, Türk gençliği, hiçbir yön
den, diğer ülke gençlerinden daha geride değildir ve 
oltmamalıldır. Türk gençliğinin, ülkesine ve ulusuna 
karşı olan sorumluluk bilinci, hiçbir ülke gençliğin
den aşağıda değildir ve olamaz. O halde, gençlerimi
zle olıan güven ve sevgiyi göstermek, omları vatan bek

çiliği görevinde lOİdıuğu ğilbı, ülke yönetiminde de gö
reve çağırmak, omu onurlandırmak bize düşmekte
dir. 

lÖnum için diyorum ki, bu teklifin 1 ilnci madde
sinde yer alan oy verme yaşı 18 olmalıdır. Bu bizim, 
gencilere karşı yeniden siaihiplenıme ve ezilen kişilik-
ilerime yeniden bir kişilik katmak için, Ibir moral ve 
vefa borcumuzdur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi sizlere ıhtı konuda di
ğer demokratik ülkelerden örnekler vermek işitiyo
rum. 

Belçika : Seçme yaşı 18, seçilime yaşı senato için 
40, teımjsiloiı!er meclisi için 25. 

'Federal Almanya : Seçme yaşı 18, seçilme yaşı 
m. 
İtalya : Seçime yaşı 18, seçilme yaşı meclis için 25, 

senioita içim 40. 
ıfcsveç : Seçme yaşı 18, seçilme yfaş* 18. 
fsyiçre : Bleçme yaşı 20, seçilme yaşı 20. 
İngiltere : Sieçme yaşı 1'8, seçilme yaşı 21. 
Fransa : Seçme yaşı 18, seçilme yaşı 23. 
Amerika Birleşik Devletleri : Seçme yaşı 18, seçil

me yaşı 35. 

Hollanda : Seçme yaşı 18, seçilme yaşı 21. 
Gördüğünüz gibi, genellikle bütün ülkelerde seç

me yaşı V8 olarak tespit edilm'iştir. 
(Bunun dışında, Türk siyasî Narininden, seçme yaşı 

ile ilgili Ibir tarihçe de sunmak istiyorum. 

1876 Kanuni Esasisinde seçmen yaşı yoktur; yal
nız bir iradede, yaş 25 olarak görülmektedir. 1924 
Teşkilatı Bsıasiye Kanuınu seçme yaşını* 18 olarak be
lirlemiştir. 5 Aralık 1934 tarih Ve 2599 sayılı Yasa 
ille seçme yaşı 22 olarak tespit edilmiştir. Bu yasa, 
1924 tarihli yasadaki, yalnız erkekler için 18 olarak 
tespit edillmiş seçme yaşımı hem erkek hem de kadın
lar için 22 yapmışjtır. 11945% Teşkilatı Esasiye Ka
nunu «Anayasa» adını almış; yani Türkçeleştirilmiş-
Diır. Bununla ilgili olarak da bir son madde vardır 
iki, burada «Bu yasa, Teşkilatı Esas/iye Kanunu yeri
ne, mana ve kavramlarda hiçbir değişiklik yapmak-
sıızıin, Türkçeleştiriimişjtir» dan ilmektedir. İşte burada, 
her nasılsa Ibir hata işlenmiş ve seçmen yaşı 22 ola
rak geçmiştir. Aslında maddede, sadece isim Türk-
çeleştirülmiş, fakat anlam ve kavram olarak, aynen 
eski Anayasada olduğu gibi, 'bütün hülkülmlerio kal
ması iöngörül]mÜ5|tüır. Ama, demin de değindiğim gibi, 
seçttıen yaşı her nasılsa, bu sefer oraya 22 olarak 
geçmiştir. 
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119521de 5997 sayılı Yasa ile 491 sayılı Teşkilatı 
Esasiye Kanuni* yeniden ihiya edilmiş; ancak «Bu 
kanun, 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanunu yerine ay
nen kaimdir» denildiği hailde, seçmen yaşı 20 olıma-
miiş; yme 22 olarak kalmıştır. Son olarak da, 334 sa
yılı Anayasanın 55 inci maddesinde seçime yaşı ve se
çilime yaşından bahsedilmemiş; yaş konmamıştır. 

Görüldüğü üzere, Atatürk döneminden başlaya-
ınak 1945 tari'hine kadar (yani Teşkilatı Esasiye Ka
nunu «Anayasa» aidini alıncaya kadar) Türkiye'de 
ıseçlmen yası önce 1'8, ısanra da 20 yaş olarak kalmış
tır. 22 yaşım, 19451te maddede anılan ve kavrianılar-
d'a hiçfclir değişiklik öngörülmemesine rağmen, Ana
yasaya nasıl girdiği belli değildir vie böylece de de
vam etmiştir. 1961 Anayasasının kabulünden sonra 
da, yasa ile, seçmen yaşı 21 olarak tespit edilmiştir. 

ıSayın milletvekilleri, şimdi, sene 1987; 1934'te, 
idaha dünyamın birçok uygar ülkesinde ve hatta Türk 
Medtenî Kanununa mehaz aldığ<mız İsviçre'de dahi 
(kadın haklarımdan bahsedilemez iken ve ancak çok 
yakın bir •tarihice bu ülkede tadımlar ve erkeklere eşit 
halklar verilirken, büyük Atatürk'ün, erkek' ve kadın 
farkı gözetmeksizin, ıbültiün vatandaşlara seçme ve se
çilme hakkını vermesi, ıbüyük bir inanç ve uzak gö
rüşün eseridir. Allatıürk, bu görüşünde ve kararında 
yanılmamıştır, Türk gençleri onu yanıltmamıştır. O 
gfünlkü koşullarda, eğer bir lı8 yaş veya bir 20 yaş, 
seçmek için korkulur ve güven ilemez görünmemişse, 
aıradan 50 yıldan fazla bir süre geçtikten ve dünyada 
yeni (buluşlarla bir çağ değişimi yaşandıktan sonra, 
neden korkulsun? 

Diğer demokratik ülkelerdeki ıseome ve sıeçilme 
yaşını da göz önünde tutarak, geliniz -teklifteki seç
men yaşını ileriye dönük bir aşama saymakla bera
ber- seçmen yaşını, bu ülkelerdekü gibi 18 olarak tes
pit edelim; gençlerimize, hukukî Ve cezaî ehliyet ya
nında, siyasî ehliyeti de tanıyalım, gençlerimizi, so-
runlarıimıza, demokrasimizin gelişmesine, siyasal ka
tılımın tabana daha çok yayılmasına yardımcı olacak 
bir sorumluluğa ortak edelim ve onlara, yalnız sev
gimizi değil, aynı zamanda güvenimizi de gösterelim. 

Hepinize İçten saygılarımı sunarım değerli arka
daşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
IBaşka söz isteyen?.. Yok. 
İtBRAHJIM URAL (istanbul) — Sayın Başkan, 

söz istemiştim. 

[BAŞKAN — Buyurun Sayın Ural. 
ÜBRAHIM URAL istanbul) — Sayın Başkan, sa

yım milletvekilleri; konuşmama başlamadan evvel bir 
tespit yapmak istiyorum. O da şudur : Biliyorsunuz, 
tartışılan, aylarca, senelerce konuşulan, geçidi 4 üncü 
(maddeydi, oysa değiştirilen 175 inci maddedir. 

IBurada âdeta bir kumar oynanıyor. Bu kumarın 
sonunda birileri, bir firma batacak, bir firma ayakta 
kalacak, öyle zannediyorum ki, bunun sonunda ne 
(batacak ne de 'ayakta kalacak firma, herhalde bizim 
parti değildir. 

©u kanun teklifinin en önemli maddesi olan 1 inci 
mad'de üzerinde, yani sleçme yaşının 211den daha aşa
ğıya çekilmesi hakkındaki mad'de üzerinde, hemen 
hemen hiç kimse konuşmadı yalhıult çok az konuşuldu. 
Öysia, bu teklifin en önemli maddesi, bu 1 inci mad
desidir. 

Hepimizin bildiği gibi, daha evvel başlayıp, 1968 
yılında doruğuna varan gençlik hareketlerinden son
ra, gençlerin toplumun çeşitli kesimlerinde ve özellikle 
siyasal alanda daha iyi temsil edilebilmesi için çailsş-
ımalar yapılmaya başlandı. Seçme ve seçilime yaşının 
düşürülmesi şeklinde yapılan bu ilk çalışmalarla, 
gençlerin, hem siyasal kadrolarda daha erken yaşta 
yer almaları, hem de seçmen tabanının yaygınlaştı
rılması amaç edinilmişti. Gençlerin başlattıkları ha
reketlerin sonucu meydana gelen siyasal bunalımın, 
ancak bu yolla giderilebileceği fikri benimsenmişti. 
İlik zamanların alklslne olanak, gençlik hareketlerine 
daha sempatiyle bakılmaya başlandı ve bazı haklı 
nedenılere dayandığı kabul edilerek, daha ılımlı izlen
meye başlandı. Gençleri rahalüsız ©den huzursuzluk
ların siyasal bir kaynaışjma sonucu gVerilebileceği ka-
blul edilerek, radikal tedbirler alınma yoluna gidildi. 
t'lk tedbir olarak, seçime Ve seçilme yaşı düşürüldü. 
;Seçime yaşının düşürülmesi ve genellikle 18 yaş ola
nak kabul edilmesi, gençlerin müşterek hareketlerinin 
•sonucu oldu. 

(Demokratik parlamehter rejimi benimseyen ülke
lerin çoğu ile 'komünist ülkelerin tümü, seçmen yaşı
nı düşünmüşlerdir. Aynı şekilde, rüşt, evlenme ve 
cezaî ehliyet yaşı da düşürülmüştür. Bu uygulamayı 
yapan ülkeler; Cezayir , Almanya, Doğiıı Almanya, 
Arjantin, Avustralya, Bangladeş, Belçika, Brezilya, 
Kanalda, Şili, Kore ve daha bir sürü memleketlerdir. 
'Bunlar, eski yaşla, evlenme yaşı, rüşt yaşı, cezaî eh-
lliyet yaşı ve oy verme yaşını, hep 2 ilâ 3 sene arasın-
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da düşürmüşleridir. Çülnküi, genellikle kaibul edilen, 
ulaşım ve iletişimi viasıtalarındaki gelişmelerim inısan-
ları çok daha evvel olgunlaştırdığı şeklindeki kanaat 
olmuştur. 

Amerikanda ıseçlrrfen yaşının l^e düşürütanesıiyle, 11 
milyon genç oyunu kullanmak imkânına kavuşmuş-
flur. Alyrıcıa, Beyaz Saraya gençlik danışmanı tayin 
edilmiş. Birleşmiş Milfetlendeki Amerikan Temsilci
liğime danışman olaırak 3 öğrenci getirilmiştir. Bültün 
komünist ülkelerde seçme yaş» 18 olarak tespit edil
miştir. 

Eskiden seçime yaşı 21 ollup, 18'e düşüren ülkeler 
şunlardır : Amerika Birleşik Devltetjleri, Şili, Kanada, 
Avustralya, Japonya, israil, İrlanda, İngiltere, Al
manya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Isıveç, Norveç, 
Yeni Zelanda, İtalya. 

(Bununla beraber, seçme yaşı birçok ülkede hâlâ 
2'Mdir. Mailta, Kolomjbiya, Jamaika, Hindistan, Li-
'benya, Nijerya IbunHarın başımda gelir. 

Türkiye'ye gelince : Seçme yaşı 21 olarak tespit 
edllrnişltiır. 18 - 21 yaş dilimi arasındaki gençlerin sa
yısı 2,5 milyon civarındadır. Bunu senelere göre şöy
le belirlemek mümkündür : 

18 yaşını bitirenler; erkek olarak 48(4> bin, kadın 
448 bin; tloıpkm 932 ıbindir. 19 yaşımı bitirenler; er
kek Olarak 405 bin, kadın 400 hin; toplara 805 bindir. 
20 yaşını bitirenler; erkek olarak 320 bin, kadın 320 
'bin; toplam 640 bindir. Hepsinin toplamı 2 377 000' 
dir. Görülüyor İki, 2,5 milyona yakın bir genç grup, 
her türlü siyasal ve yönetime hakkından yoksun bura-
ıkıhnışltır. Bu hiç de doğru değildir; zira, bu gençlerin 
büyük b'ir kışımı, ıbu halkları elde etmek için devamlı 
(bir ç'alba içindedir ve bumun için de siyasîlerin ve 
ihtilalci gruplarım eline düşerek, vasıta ölmüştedir. 

Gençler, orta!lama insan ömrünün giderek yük
selmesi sonucu olarak, sıranın kendilerine, geç gel
mekte olduğunu farketitifcieri içim, huzursuzdurlar. 
Gerçekten, refah ve millî gelir seviyesinin artması 
oranında, ortalama yaş yükselmektedir. Bugün Ba-
ıtıh ülkelerde ortalama yaş 60 ilâ 70 dolaylarındadır. 
Türkiye'de, eskiden ortalama yaş, iınısan ömrü 35 
iken, bugiüln 45, hatta 52 dolayındadır. 

UNEiSOO'nun yaptığı to'ir araştırmaya göre, son 
senelerde birçok ülkeden, gerek cezaî sorumluluk, 
gerek seçme ve seçilme yaşında düşme olmuştur. 
Yükseköğrenimde liberalleşme yolunda pekçok tJed-
ibir alımmış, öğrencilerin, eğitim müesseselerinin ça
lışmalarına iştirak etmesi ilke olarak kaibul edilmiş
tir. Genç'lerin, siyasal hayata ve parlamento faaliyet

lerime katılmasını önleyen faktörler bertaraf edilmiş* 
tir. Gençlerdeki erken olgunlaşmayı dikkate alan 
Adalet Bakanlığa da, zamanımda, bu yolda bazı ça
lışmalar yapmış ve fakat, ne yazık ki, sonuca götüre-
ımemiıştir. 

iBiraz evvel söylediğim gibi, 'bütün komünist ülke
lerde seçmen yaşı 18'e düşürüldüğü ıgübi, komünist 
partilere girme yaşı da düşürülmüştür; partiye gir
mek için de birtakım kolaylıklar getirilmiştir. Bugün 
yapıttan istatistiklere göre, Macaris;tan1da komünist' 
partisi üyeleriniin 1/3 *ü, 1956 yılından sonraki dönem
de partiye girimi sterdir. Doğu Almanya, Romanya, 
Çskoslövakça, Rusya ve Yugoslav/yalda rüşt, cezaî 
ehliyet ve seçmen yaşı 18 olarak tespit edilmiştir. 

Gençlik hareketlerinin neden olduğu siyasî buna
lımların sianunda, seçmen yaşındaki bu düşmelere pa
ralel olarak, seçilme yaşı da düşürülmüştür : Fransa' 
Ida milletvekili seçilime yaşı 23, senatör olabilme yaşı 
35; Amerika'da milletvekili seçilme yaşı 25, senatör 
seçilme yaşı 30; İtalya'da milletvekili seçilme yaşı 25, 
Senatoya üye seçilebilme yaşı 40; Alımanyalda Al
man Federal Meclisime üye seçilebilme yaşı 25; sena
to yok. İsviçre'de milletvekili seçilme yaşı 20; Rus
ya'da Sovyet Preziıdyumuna seçilme yaşı 23, Yük
sek Soyyete ısleçilme yaşı 27'dir. Bu nedenledir ki, 
seçme yaşınım 118 esası üzerinden hesaplanmasında 
sayısız fayda vardır; 18,5 gilbi gülünç bir rakamın 
Oeklif edilmiş olması da, çok yanlış oltauişlttur. 

ıBtonıun yanında, seçilme yaşının da 25 olarak tes-
pMnlde fayda vardır. Bununla, .hem gençlerimize sa
hip oluruz, hem de onların ıbüralara gelmelerine im
kân hazırlamak suretiyle, hem siyasilerin, hem de ih
tilalci grupların ellerine düşmelerine mani oluruz. 

Saygılar sunanım efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ural. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. eoŞKtUNOĞLU (Ankara) — Komisyon adına söz 
işitiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cotşkunıoğlu. 

ANAYASA (KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. OOŞKONOĞLU '(Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri, seçmen yaşı mevzuu, kbmifsyo-
numuizda da oldukla münakaşalı geçti. Yalnız, bu
rada arkadaşlarımızın konuşmalarımdan edindiğim 
izlenime göre, bu yaşın indirilmesi İstenmekte. 

Arkadaşlar, takdir ederisiniz ki, medenî rüşt ile 
.siyasî rüşt, hütün memleketlerde (b'iribirinden ayrıdır. 
1<8 yaşını bitiren »bir kimsenin bir yerde milletvdkili 
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seçildiğini ıbana (gösterebilir misimiz? MiMetövekili se
çimi ayrı bir yaş haddine taibi, seçme hakkı da ayrı 
bir ölçüye, kritere 'taibi. 'Bu, her memleketin sosyali 
durumuna »göre değişiir; okur-yazar durumuna göre 
değişir, ekonomik durumlarına göre değişir. 

IBir arkadaşımız evlenme yaşını mevzubahis etti 
Arkadaşlar, Medenî Kanunumuza göre 15 yaşını »t>;-
ftiren bir 'kimse, ana ve babasının izniyle evlenir; 
'bunlara dalhi seçme hakkını mı vereceğiz? Binaena
leyh, ıbu mevzuda halen getirilmiş olan (hüküm gayet 
isabetlidir. Bu yaş, ortalama olarak liseyi bitiren 
gençlerimizin seçme Ihalk'kını almış olmalarını ifade 
ediyor; seçme hakkına sahip oluyorlar.; Üniiversiiiteye 
giden Ibir genci, antik seçmen sayabii'irsiniz; ama lise 
çağımda, İ7-İI8 yaşında evlenme yönünden reşit ola
cağına göre, seçmen olma hakkını tanıdığınız zaman 
memleketin sosyal durumunu düşünmeniz lazım ge
lir. (Binaenaleyh, Iburada 'ben konuşmaları objektif 
olarak görmedim, objektilf bir şekilde değerkndire-
miyorum. Her partinin, kendisine /göre, ıgençlere da
ha şirin görünmek (gibi Ibir havaya büründüğünü his
sediyorum. Bu iltilbarla, komisyondan geçen metin 
doğrudur, yerindedir. 

Bir arkadaşımız da, «seçimlerin ve halkoylama-
sının yapıldığı yılda» yerin© «yapılacağı yılda» diye
lim dedi. önerge verip vermediğini bilmiyorum, fa
kat bu madde, teklifin kabul edilmesi halinde yürür
lüğe (girecek ve o andan itibaren uygulanacağına gö
re, geleceğe matuf ib'ir hüküm değil, o anda hüküm 
ifade eden bir madde olacaktır. Binaenaleyh, «ya
pıldığı» kelimesi yerindedir, «yapılacağı» kelimesi 
dloğru değildir. Yürürlüğe ıgiren bir kanun hükmünün 
geleceğe matuf 'bir 'ifadede bulunması doğru netice 
vermez ve uygulamada 'birtakım 'güçlükleri ifade 
eder., 

Bu iltilbarla, maddenin aynen kabulünü arz ediyo
rum. Takdir yüce Meclisindir. 

Saylgılar sunarım: (lAlkışllar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
Madde üzerimde başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Soru kayıt işlemine başlıyorum. 
Sayın îsa Vardal, Sayın Tutum... 
Başka sioru sormak isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Vardal, 
JSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkanım, 1 

inci madde düzenleniş bakımından ıta'tlbikatta birta
kım tereddütler doğuracaktır. Onun iç'in, 'bunun açık
lığa kavuşturulması .bakımından Sayın Bakana örnek 
vermek suretiyle s'oru soracağım. 

Sorum şu : Diyelim ki, 6 Ekim 19'88'de iseçim ya
pılacak; bir seçmen, yani ıbir kişi 1.1.198ı8'de 19 ya
şını bitiriyor, 20 yaşına basıyor, 6 Ekim 1'98'8 seçim
lerinde oy kullanacak, ama 'başka Ibir kişi 31.12.1988' 
de 19 yaşını bitirip, 20 yaşına basacak. Bu kişi de 
oy kullanalbiılecek mi?, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri, 1987 yılında yapılacak olan her 'seçim 
ve halkoylamasına, 1968 doğumluların hepsi iştirak 
edecek; 191618 yılında i'slter birinci günde doğmuş ol
sun, isterse sonuncu gün doğmuş olsun. 

'Şimdi, Isa Beyin takıldığı noktayı biliyorum. Di-
yorki, ,3(ljıl2.'196l8'dıe doğmuş İıse, bu şahıs 19 yaşını 
bitirmiş olacak, ama 20 yaşından gün almamış ola
cak, herhalde bunları kastediyor. Yani yılın son gü
nü doğanları. Sayın Başkan, onlar da gün almamış 
olacak; ama saat alacak, saniye alacak... Yani, s'e-
senin son günü doğanlar için bu hesabı yapmanın 
bir manalsı yoktur. 19618 'doğumluların hepsi oy kul
lanacaktır., tsa Vardal Bey, senenin son günü doğan
lar için istisna olarak 19 yaşını bitirmiştir; ama 20 
yaşından 1 ıgün almamıştır demek istiyor. Ben öyle 
anladım. Evet 19 yaşını bitirmiştir. Biz artık onu 20 
yaşından saniye almışsa, 20 yaşına iğindi kabul edi
yoruz. Yani, 1988 yılında 1959 doğumluların hepsi 
oy kullanacaktır efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılımi'ştır. 
Buyurun Sayın Tutum, 
OAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

sesimizi duyurabilmek için lütfen bütçe müzakere
lerinde olduğu gibi, mikrofon 'konulmaisını usul yö
nünden rica ediyorum. 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen yerleri
mize oturalım ve konuşmayalım, sorular duyula-
mıyor. 

Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Seçmen yaşının 
anayasalarda yer alması istisnadır; bizde de gelenek 
değildir. 1982 Anayasası bize göre, hatalı bir biçim
de bu maddeyi Anayasanın içine almıştır ve Anaya
sa içine girdikten sonra elbette ki, normal yasalara 
göre, daha güç değiştirilecektir. Katı bir statü yarat
maktadır. Mademki, bu teklifi hazırlayanlar daha es
nek bir sisteme doğru gittiklerini ileri sürerek yola 
çıktılar; neden seçme yaşının Anayasada tekrar tes
pitini zorunlu gördüler; acaba dışarıda bırakmayı 
hiç düşünmediler mi? 
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.M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So
ru, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Soru kayıt işlemi bitmişti Sayın Ba-
yezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
özür dilerim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Seçme yaşının niçin, Ana
yasada düzenlenmiş olduğunu ve Anayasa dışında bı
rakmayı düşünmediler mi diye soruyor; benim anla
dığım odur efendim. 

Daha önce bunu düzenleyenler* neden düzenlemiş
ler bilemiyorum; ama, biz de dışarıda bırakmayı dü
şünmedik efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, önce, 
veriliş sırasına göre okutuyorum; sonra, aykırılık de
recesine göre işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci madde

sinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Ural 
istanbul 

Tülay Öney 
Isıtanıbull 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Abdullah Çakjrefe 
Manisa 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Halil İbrahim Şahin 
Denfelii 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, önergeyi işleme koyamazsınız, 134 imza 
lazım. 

BAŞKAN — Evet, dikkat ©diyorum. 
Bir açıklık getireyim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, usul tartışması açın efendim, arkadaşımız 
itiraz ediyor. 

BAŞKAN — Kanunların görüşme usulüne tabidir 
Sayın Taşar. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Par
don, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kanunların görüşme usulüne tabi
dir; Anayasanın ve İçtüzüğün koyduğu istisnalar dı
şında kanunların görüşme usulüne tabidir, bir yan
lışlık yoktur, 134 imza şartı aranmamaktadır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ama tartışma açılması gerekir Sayın Başkan. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Usul itirazı var 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 
MADDE 67. — (Fıkra 3) 
«Seçimlerin ve halkoylamasının yapıldığı yılda 

18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk-
oylamasma katılma hakkına sahiptir.» 

Gerekçe : Anayasada belirtilen seçme yaşı düşü
rüldüğüne göre seçilme yaşının da düşürülmesi gere
kir. Ayrıca, ulaşım ve iletişim vasıtalarındaki gelişme 
insanları daha çabuk olgunlaştırmaktadır. Bu gerçe
ği dikkate alan birçok ülke hem seçme ve seçilme 
yaşını, hem de evlenme ve rüşt yaşını daha aşağılara 
indirmişlerdir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci mad
desinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Ondokuz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seç
me ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.» 

Sururi Baykal 
Ankara 

Edip Özgenç 
içel 

Şevki Taştan 
Sivas 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Gerekçe : Teklifte yer alan, «ay ve gün hesaba 
katılmaksızın... yaşına giren Türk vatandaşı» şeklin
deki düzenleme, süreler, yaş, ay, gün hesabıyla ilgili 
mevzuatımızda yerleşmiş hükümlere uygun değildir. 
Bu konuda mevzuattan ayrılmaya gerek yoktur. On
dokuz yaş, amacı gerçekleştirecektir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecelerine gö
re işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci madde

sinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Ural (istanbul) ve arkadaşları. 
Madde 67. — (Fıkra 3) 
«Seçimlerin ve halkoylamasının yapıldığı yılda 

18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk
oylamasına katılma hakkına sahiptir.» 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
(Gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL T. 

COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, kaç im
za var efendim? önergenin konuşulabilmesi için 134 
imza gerekli, çünkü bu bir değişiklik önergesi, var mı 
134 imza? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen yerlerini
ze oturun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, yeni 
bir tekliftir. Anayasanın değiştirilmesi hakkında ya
pılan teklifin değiştirilmesi hakkında yeni bir teklif
tir. Binaenaleyh, bunda 134 imza gerekir. Var mı 134 
imza? (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ko
misyonda aradı mı 134 imzayı? 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen yerinize otu
run; böyle bir usul yoktur. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Komisyonda niye 
aramadı? itiraz ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun yerinize oturun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Komisyonda uygu
lanması mümkün değil; fakat burada bunun imkânı 
vardır; burada uygulanması gerekir. (SHP sıraların
dan gürültüler) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Aynı şey komis
yonda oldu. 

M. TURAN B A YEZİT (Kahramanmaraş) — 
Önerge üzerinde konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yerleri
nize oturunuz, söz almadan kimse ayağa kalkıp ko
nuşmasın. (SHP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 

Başkan, usul tartışması açın ki söz alıp konuşabile
lim. 

BAŞKAN — Ben sayın komisyona katılıp katıl
madığını sormuştum; komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Bu sebeple katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ben bununla 
ilgili maddeyi bir okuyayım, sonra yüce Kurul usul 
tartışması isterse açarız, bir engel yok. 
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Sayın milletvekilleri, içtüzüğün 91 inci maddesi 
aynen şöyle : «Anayasa değişiklik teklifleri, diğer ka
nun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesindeki usule ta
bidir. Ancak, bu teklifler Genel Kurulda iki defa gö
rüşülür.» 

Yine Anayasanın 175 inci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkrası; «Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri 
tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiş
tirilmesi hakkındaki teklifler ivedilikle görüşülemez. 
Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısı
nın üçte iki çoğunluğunun oyuyla mümkündür. 

Anayasanın değştirilmesi hakkındaki tekliflerin 
görüşülmesi ve kabulü, birinci fıkradaki kayıtlar dı
şında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki 
hükümlere tabidir» demektedir. 

Birinci fıkrada sadece başvurma için kaç imza ge
rektiği gösterilmiştir; ancak, sayın milletvekilleri du
rum şudur : Eğer burada bugün görüşülmede yeni 
bir madde teklif edilirse ya da teklifte olmayan bir 
madde üzerinde bir değişiklik önergesi gelirse o za
man yeni bir teklif sayılabilir. Teklifte olan ve gö
rüşülen maddeler üzerindeki önergeler kanunların gö
rüşülme usulüne tabidir, geçmiş uygulamalar da bu 
şekildedir. Bu konu • tarafımızdan d.a ayrıntıyla ince
lenmiştir; ancak... 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — O tüzük
ten komisyona verin de okusun. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Anaya
sayı bilmeyen komisyon başkanı olur mu? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Komisyon başka
nı istifa etsin. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Anaya
sayı iyi okuyun sayın Komisyon Başkanı. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Anayasayı bilme
yen komisyon başkanı olur mu? İstifa etsin. Baş
kan istifa... Başkan istifa... 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, buyurun. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Diyor

sunuz ki, yeni bir madde getirildiği takdirde üçte bir 
imza lazım; öyle mi? 

BAŞKAN — Teklif dışında, teklif edilmeyen mad
deler dışında. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Siz şim
di, ha 20 yaşı 18 yaşa indirmişsiniz, ha Anayasayı de
ğiştirecek yeni bir madde getirmişsiniz; ne fark eder 
efendim? 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, yeni madde değil, 
Anayasanın... 
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Anaya
sayı değiştirmeye matuf bir önergedir. 

BAŞKAN — Anayasanın değişiklik teklifi; usulî 
yoldan gelip komisyondan geçen değişiklik teklifi, o 
madde üzerindeki değişiklik önergesi, kanunların iş
lemine tabidir; belli imzayla, belli prosedür içinde 
incelenebilir. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, olmaz. Niye olmaz? Verilen önerge Anaya
sayı değiştiriyor. Kabulü için kaç oy lazım? Kanun
ların görüşülmesi usulüne tabi dediğinize göre yine 
101 oy mu lazım? 

BAŞKAN — önergenin kabulü için elbette ki 
Anayasadaki oy lazım. 

/. — Anayasa değişikliklerinin görüşülmesi sıra-
rasında değişiklik önergelerinin verilebilmesi için ge
rekli imza sayısına ilişkin. 

BAŞKAN — Usul tartışması açmakta bir engel 
yok. Usul tartışması açıyorum. (Gürültüler) 

Talepleri kaydediyorum. Sayın Arıkan, lehte mi, 
aleyhte mi? 

VURAL ARIKAN (tzmir) — Lehinde efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, önergemiz üzerinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Usul tartışması açtık Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Si

zin önerinizin lehinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan Pehlivanlı aleyhte. 
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Anaya

sa Komisyonu bilirkişi durumundadır. Anayasa Ko
misyonu Başkanı görüş açıklasın. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — O sakat görüş
lerinizi açıklayın Başkan... Milletvekili düşmanı... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, söz sıralarını 
okuyorum : Lehte Sayın Vural Arıkan, aleyhte Sayın 
Alpaslan Pehlivanlı. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, beni de önerinizin lehinde yazın efen
dim. 

BAŞKAN — Lehte, Sayın Bayezit. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 1982 Anayasasının 175 inci mad
desi, anayasa* değişikliğinin nasıl yapılacağının usulü
nü tespit etmiştir, buradaı ayrıcalıkları da getirmiştir. 
Ayrıcalıklar, daima mevridine mahsur olarak yorum-

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Olur mu 
efendim, olur mu? 

BAŞKAN — Ancak, önergenin görüşülmesi için 
budur. 

Sayın Pehlivanlı, konu tarafımızdan da incelen
miştir. Geçmiş teamüle de bakılmıştır. (Gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, bu konuda usul teessüs etmiş
tir; yeni bir uygulama yapmıyoruz. Uygulama... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Bu Ana
yasaya göre ilk defa Anayasa değiştiriyoruz. Nasıl 
usul teessüs etmiştir, anlamadım. 

AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Usul 
tartışması açın Sayın Başkan. 

lanırlar, onu teşmil edemezsiniz. Bu, hukukun kura
lıdır. Ne ayrıcalık getirmiş? Birinci olarak, teklifteki 
imza sayısı ayrıcalığını getirmiş; ikinci olarak da, ka
bul için oy ayrıcalığını getirmiş; bir de ivedilikle gö
rüşülemeyeceğini getirmiştir. Bunun üstünde müza
kere usullerini, tamamen kanunların müzakeresi esa
sına bağlamıştır. Bu, sadece Anayasada böyle değil
dir; bütün hukuk kurallarında böyledir; açın vergi hu
kukunu, açın özel hukuku, istisnaî hükümler daima 
o istisnalar içinde kalırlar, onlara teşmil edilemezler. 
Bu, hukukun birinci kuralı. 

Şimdi ikinci kurala geliyorum : Elimizde bir 1961 
Anayasası var, bir de 1982 Anayasası var; 1961 Ana
yasası da... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ko
misyon Başkanına anlatın. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Komisyon Baş
kanına anlatmanın faydası yok. (SHP ve DYP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Her anayasada, anayasa hükümlerinin nasıl değiş
tirileceği tespit edilmiştir. Bu, 1961 Anayasasında da 
vardır, 1982 Anayasasında da vardır. 1961 Anayasası 
da aynı istisnaları getirir; ivedilikle görüşülemeyece
ğini, teklif için üçte bir imza istediğini, kabulü için 
de üçte iki oy istediğini ifade eder ve ilave eder, mü
zakereler kanunların müzakeresi gibi cereyan eder 
der. 

Şimdi bakalım Meclisin teamülü nedir : 1961 Ana
yasası, Sayın inönü'nün belirttiği, Sayın Başbakanımı
zın belirttiği gibi, sadece 1969 yılında tadil edilmiş 
değildir. Tam yedi kez tadil edilmiştir. Hem de bili
yorsunuz, o zaman iki meclis var; birisi Millet Mec-

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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lisi, diğeri Cumhuriyet Senatosu ve değişiklik hüküm
lerinde aynı esas her iki mecliste aranmıştır ve tadil
ler - yüzlerce madde değiştirilirken • aynı usulle cere
yan etmiştir. Kaldı ki, Anayasa Komisyonunda Sa
yın Başkan müzakereleri bu yönde idare etmiştir. 
Binaenaleyh, hukukta kişilerin keyfine göre hareket 
edilirse, o hareket edenlerin, o hukuk çarkları içeri
sinde erimesine sebep olur. Lütfen çok dikkatli olun 
Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı; hukukla oyna
mayın. 

Saygılar sunarım. (DYP, SHP, DSP ve Bağımsız
lar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

konuşmacı imkânsızı istiyor. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yeriniz

den konuşmayın. 
Aleyhte, Sayın Alpaslan Pehlivanlı, buyurun efen

dim. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; usul tartışmasına konu 
olan ihtilaf, anayasa değişiklik teklifinin görüşülmesi 
sırasında, değişiklik önergesinin taşıyacağı imza sa
yısıyla ilgili. Bir görüşe göre, değişiklik önergelerin-
deki imza sayısının 134'ü geçmesi lazım, bir diğer gö
rüşe göre de, tçtüzüğün 88 inci maddesindeki beş 
imza yeterlidir. 

Değerli milletvekilleri, hepimiz Anayasanın 175 in
ci maddesinden hareket ediyoruz. Biz bu maddenin 
ikinci fıkrasını - okuduğumuzda - Sayın Başkanın 
söylediği gibi anlamıyoruz. Bu fıkrayı tekrar okuyo
rum efendim. 

«Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin 
görüşülmesi ve kabulü, birinci fıkradaki kayıtlar dı
şında, (yani Anayasayı değiştirmeye matuf teklifle
rin dışında) kanunların görüşülmesi ve kabulü hak
kındaki hükümlere tabidir.» 

Eğer, verilen önerge veya verilen önergeler, Ana
yasa hükmünü değiştirmeye matuf önergeler ise, bun
da 134 imza aramak gerekir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Baş
ka bir önerge söyle. Başka bir önerge olur mu? Ana
yasa değişikliği... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Din
leyin. 

Anayasayı değiştiren bu teklif, farz edelim ki, yü
rürlük maddesini kapsıyor; bu anayasa hükmü değil
dir. Böyle bir değişiklik önergesi verebilirsiniz; 134 
imza da gerekmez, ama anayasanın aslî maddelerini 
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değiştirmeye yönelik önergeler, anayasayı değiştirme
ye yönelik önergelerdir ki, bunun için 134 imza ge
rekir. 

Şimdi, Sayın Başkanlık Divanının uygulamaya ça
lıştığı usuldeki mantıkla hareket edecek olursak : Bu
raya beş imzalı bir önerge geldi - benim sayabildi
ğim Kadarıyla da önergenin bir tanesinde sekiz im
za vardı : içtüzüğün 88 inci maddesine göre, beş im
zalı önergenin kabulü nasıl olacaktır Sayın Başkan? 

Siz şimdi kanunların görüşülmesi usulüne göre ha
reket edeceğinize göre, 201 oy, hatta 101 oy kâfi. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Eğer, siz Anayasayı de
ğişiklik önergesi vererek 101 oyla değiştirecekseniz, 
ona oir diyeceğimiz yok. Hem diyorsunuz ki, «Ana
yasayı çok kolay değiştiriyorsunuz» ve hem de A*a-
yasayı 101 oyla değiştirmeye kalkıyorsunuz. 

Sayın Başkan, bir diğer mantık; diyorsunuz ki, 
«Eğer teklifte olmayan bir maddenin eklenmesi tek
lif edilirse, yani yeni bir madde koyulacak olursa, o 
zaman 134 imza lazım» Niye? Kanunların görüşül
mesi sırasında öyle bir usul yok ki, herhangi bir ka
nun teklifinin görüşülmesi sırasında bir ek madde ila
vesi için beş imza kâfidir. Niye usule uymuyorsunuz? 
Demek ki, Anayasanın hükümlerinden bir tanesini 
değiştiren önergeler de üye tamsayısının üçte biri im
za olması gerekil'. 

ÖMER NECATI CENGİZ (istanbul) — O za
man önerge vermememiz lazım. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — 134 
imza ile her zaman verebilirsiniz; vermeyin diyen bir 
kimse yok efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Eğer, Anayasa değişikliği için, tçtüzüğün 88 inci mad
desine, 91 inci maddesine ve Anayasanın 175 inci 
maddesine göre 134 imza gerekiyorsa; bulursunuz bu 
134 imzayı, her zaman değişiklik önergesi verebilir
siniz. Bunun başka bir yolu yoktur. Sizin 134 imza
nız yoksa; gelin her bir teklif verildikçe ve 134 im
za oldukça ve 101 oyla kabul edildikçe, isterseniz 
Anayasayı tamamen değiştirelim, biz Anayasa deği
şikliğine varız. Haydi buyurun. 

TÜLAY ÖNEY (istanbul) — O zaman, komis
yonda niye yapmadınız? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Komisyonda niye 
böyle yapmadınız? 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (İstanbul) — Ko
misyonda niye yapmadınız? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım. Komisyon, Meclise niyabeten ça
lışan, ihtisas komisyonudur, yani size hazırlayıp ge-
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tirendir ve neticede gene Genel Kurul kabul edecek
tir. Komisyonda 134 imza mı arayacaksınız? 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Harika bir fikir (!) 
öyle mantık olmaz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Ko
misyonun 134 kişisi yok ki. İhtisas komisyonudur, ge
len teklifi görüşür, karara bağlar; ama sizin oylarını
za sunulmak üzere karara bağlar. 

Sayın Başkanım, bu cümleden olmak üzere, Ana
yasanın herhangi bir maddesini değiştirmeye matuf 
önergelerin mutlaka 134 imzayı taşıması gerektiği ve 
kabulünün de 267 oyu gerektirdiği konusundaki gö
rüşlerimizi arz ediyorum; bu konudaki usul tartışma
sının sonucunda, oylamanın da yapılmasını arz ede-
relr saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pehlivanlı. 
Lehte konuşmak üzere, buyurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; önce iki hususu 
vurgulamak istiyorum. Sayın Anayasa Komisyonu 
Başkanına, hiç tarizde bulunmayın. Sayın Komisyon 
Başkanı bu konunun, iddia ettiği gibi olmadığını ga
yet güzel biliyor; ama bu hükümete arız bir hastalık 
var : Aczini kapatmak için, iktidarın engelleme yap
masına dünya parlamentolarında bilmiyorum rast
lanmış mıdır; ama mantıken rastlanmaması gerekir, 
engelleme yapma itiyat ve hastalığının bir tezahürü
dür. Onun için, Sayın Komisyon Başkanına hiçbir za
man sitemde bulunmayın. 

Sayın milletvekilleri, ikinci önemli bir konu şu
dur : Anavatan iktidarının mühendis kadrosuna, mi
mar başı da dahil olmak üzere, şu İçtüzüğü 
hâlâ öğretemedik; ama şimdi üzüldüm; sayın 
hukukçu arkadaşıma da İçtüzüğü öğretmek mec
buriyetinde kalıyoruz. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

Arkadaşlarım, arz edeceğim, ANAP Grubu, arka
daşın bir sözünü alkışladı, onu söyleyeceğim. Muhte
rem arkadaşlarım, İçtüzük gayet açık. Ne diyor Ana
yasanın 175 inci maddesi : - Teklif ve kabul nisabı 
dışında - Birinci fıkradaki esaslar, teklif nisabıdır ve 
kabul nisabıdır. Onun dışında, kanunların görüşülmesi 
hakkındaki usul uygulanır diyor ve İçtüzüğün 91 ve 
92 nci maddesi özel bir sistem getiriyor; bunu, özel
likle alkışlayan Anavatan Partisi Grubundaki arka
daşlarıma ve demin konuşan sözcüye ithaf ediyorum: 
92 nci madde, «önergelerin kabulü için üçte iki oy 
aranır» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğe göre, beş imza
lı önerge 201 oyla kabul edilmiyor; beş imzalı öner
ge verilir, ancak üçte iki oy almazsa önerge kabul 
edilmemiş olur. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — O 
zaman sen engelleme yapıyorsun. 

M, TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Ba
kan, tahmin ederim Türkçe biliyorsunuz, 92 nci mad
deyi okuyun. (SHP sıralarından «Bilmiyor, bilmiyor» 
sesleri) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sen 
engelliyorsun o zaman. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kanım» usul müzakeresi açtığınız konu, sadece deği
şiklik Önergeleri hakkındadır, ikinci konu hakkında 
usul müzakeresi açmadınız kabul ediyorum; çünkü 
zatıâliniz dediniz ki, «eğer yeni bir madde eklenirse 
bu kabul edilemez.» Bu hatalıdır Sayın Başkan, bu
nu uyguladığınız zaman usul müzakeresi isteyeceğiz. 

Niçin hatalıdır? İçtüzüğün 88 inci maddesi, deği
şiklik önergelerini kapsar ve değişiklik önergeleri 
içinde metne madde ilavesi de vardır. O halde, siz, 
sarih bir yetkiyi, sarih bir hüküm olmadan nasıl uy
gulamaktan alıkoyabilirsiniz? Böyle bir uygulamanız 
hatalı olacaktır; bunu zatıâlinize, uygulamayı yap
tığınız zaman usul müzakeresi hakkımız mahfuz kal
mak şartıyla arz ediyorum. 

İkinci konu : Muhterem arkadaşlarım, lütfen ge
çici 4 üncü maddenin macerasına bakın, daha doğ
rusu, macerasının son bölümüne, istasyona yaklaştığı 
noktaya bakın. Nedir? Komisyonda müzakere edilen 
metinde geçici 4 üncü madde yoktur. 

Komisyon ne yapmıştır? Komisyon üyesi arka
daşlarımızın - beş veya altı ne olursa olsun, isterse 
komisyon üyesinin tümü olsun, ama 134'ün altın
da - imzalarıyla metne yeni bir madde ilave etmiş
tir. Buna biz karşı çıktık mı? Çıkmadık; doğrudur 
bu. Burada da 134 imzayı, ne hukuken temin etmek 
ve ne de bu önergeyi verenler için fiilen temin etmek 
mümkündür. Anayasa ve İçtüzük sarih bir kısıtlama 
getirmediği sürece; bilakis İçtüzüğün - Anavatanın 
yeni p.ğır toplarından çok değerli bir arkadaşım beni 
orada tasvip ediyor, kendilerine çok teşekkür ede
rim - 92 nci maddesi hükmü açıkça, -«önergenin ka
bulü .çin üçte iki oy aranır» dediğine göre ve 88 in
ci madde - Kusura bakmayın bunları öğrenmeye 
muhtaçsınız, onun için anlatacağım - hem metindeki 
değişiklikleri, hem de metne yeni madde ilavesini ön
gördüğüne göre, bizim beş imza ile verdiğimiz öner-
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geleri muameleye koymaya mecbursunuz. Değişiklik 
önergesi de olsa, yeni madde de olsa bunu muame
leye koymaya mecbursunuz; ama kabul etmeye ge
lince boynumuz kıldan incedir. Biz üçte iki oyu bu
lursak kabul edilir, üçte iki oyu bulmazsak kabul 
edilmez. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Pehlivanlı demin, «Na

sıl kabul edilecek» diye Başkanlığa bir soru sordu. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Anla
madım efendim? 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, demin «önerge beş 
imzayla verilecekse nasıl kabul edilecek, bu 101 oyla 

2. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 199 ar
kadaşının, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 175 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/438) (S. Sa
yısı : 564) (Devam) 

BAŞKAN — Evet, önergeye Komisyon katılıyor 
mu?.. 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak is

teyen var mı? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yüce Meclisin 
gazası mübarek olsun, büyük bir usulî cinayet işlen
mekten yüce heyet alıkonuldu, kutluyorum arkadaş
lar. 

Sayın Başkan, yaş konusu, Türkiye Cumhuriye
tinin altmış yıllık tarihinde ve Osmanlı İmparatorlu
ğu döneminde dahi yaşın bahis konusu olduğu her 
konudi, mutlaka kesin bir rakamla ifade edilmiştir; 
onsekiz olmuştur, yirmibir olmuştur, yirmibeş olmuş
tur, otuz olmuştur; ama hiçbir süreç içerisinde, bu
günkü hesap makinesi iktidarın getirdiği gibi, bizi 
buçuklu hesaplara sürükleyebilecek bir kıstas yoktur. 

mı veya ne kadarla olacak?» dedi. O çok açık hü
kümdür; bir kere daha okuyorum : «İçtüzük Mad
de 92. — Anayasa değişiklik tekliflerinin görüşülme
sinde, önergeler işaret oyuyla, maddelerin kabulü açık 
oylama ile olur. Ancak, verilmiş olan bir önerge ka
bul edilmişse, kabul için gerekli üçte iki çoğunluk bu
lunup, bulunmadığını tespit için, önergenin oylanma
sı açık oylama suretiyle tekrarlanır.» Yani üçte iki 
çoğunluğu aramaktadır. (ANAP sıralarından «Oyla
ma yapın» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, konu açıktır. Daha önceki 
uygulamalar da Başkanlığımızın uygulaması biçimin
de yapılmıştır. Başkanlığımız yönetime çıkmadan ön
ce konuyu ayrıntısıyla incelemiştir. Bu yönüyle usulî 
bir eksiklik yoktur. 

Onun için önce, kanun teklifinde bulunan arkadaş
ların getirdiği metnin, bu garabetine temas etmek is
tiyorum. 

Sayın Başbakan bugün akşam televizyonun haber 
bülteninde seyrettiğimiz ve sayın genel başkanımıza 
cevap teşkil eden konuşmaları sırasında - ki, bir nok
tayı tasvip etmek mümkün değil. Genel başkanla özel 
sohbetinde, sayın genel başkanın samimî bir sözünü 
burada siyasî istismar konusu yaptılar, hiç tasvip et
medim; çünkü genel başkanlar arasındaki böyle di
yaloglarda konuşulan mevzular orada kalır - Erdal 
Bey için, «Sayın Anamuhalefet Lideri - sayın dedi 
mi, onu da bilmiyorum ya - kulağını tersten gösteri
yor» dedi ve - yalnız, elime dikkat edin - şöyle yaptı, 
sağ eliyle sağ kulağını gösterdi arkadaşlar; lütfen dik
kat edin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, önerge hakkında ko
nuşun. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Konuşuyo
rum Sayın Başkanım, yaş konusuna geliyorum; çün
kü, Sayın Başbakanın televizyonda kendisinin böyle 
gülümseyen, mesut çehresinden verilen beyanatı yaş
la ilgili. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, önerge hakkında lüt
fen... 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kanım, onlar bilirler, ben pabuç bırakmam, kürsüden 
inmem, konuşurum siz hiç merak etmeyin de, lüt
fen sükûneti temin edin devanı edeyim. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, Türk hukukunda, ceza hukukunda, si
yasî hukukta, medenî hukukta söylediğim gibi tam-

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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sayılar vardır ve tamsayılı rakamlar vardır. Onun | 
için, hem bu sistemi bozmamak ve hem de demin 
söylediğim ananeyi devam ettirmek bakımından biz 
bunu teklif ettik, «18 yaşa indirelim» dedik. Sayın 
Başbakan dediler ki, «Biz gençlere güveniyoruz. Genç
lerin s>eçme yaşını daha da aşağı çekmek suretiyle 
gençlere bu imkânı vereceğiz.» 

Sayın Başbakana soruyorum. Bir önergemiz daha 
var, seçilme yaşını 25'e indireceğiz. Buna katılma
dıkları takdirde kendi mantıklarından hareket eder
sek, o zaman Sayın Başbakanın 25 - 30 yaş grupları 
arasındaki vatandaşlara güvenmediğini ileri sürmemiz 
gerekecektir. Onun için, bu güvenme edebiyatını, 
halkoylamasından kaçma edebiyatını, özellikle ana
yasa gibi ciddiyet isteyen bir mevzuda bırakalım ve 
işi, aklî ve hukukî bazına indirelim derim. (ANAP I 
sıralarından gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Adalet Bakanı izah 
etti. Bu formül 18,5 yaşmış. Biliyorsunuz Türk halkı 
çok nekredir. Türk halkı bir «gecekondu» deyimi bul
muştur, tabiri bulmuştur; yerindedir : Bir gecede kon
durulan bir bina. Türk halkı bir zamanlar satılan 
şöyle küçük rakı şişelerine, içilmeyi men ettiği için, 
«Fahrettin Kerim» demiştir. Fahrettin Kerim adı tu
tulmuştur. Korkarım ki, bu 18,5 yaş kabul edilirse, 
gençlerimiz ve Türk halkı bu maddeye «18,5 özal 
maddesi» demesin; bundan endişe duyarım. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından gürültüler, 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum, önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi tekrar okutarak işleme koyuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci madde

sinin Üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Edip özgenç (İçel) ve arkadaşları. 
«Ondokuz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seç

me ve halkoy lama sına katılma hakkına sahiptir.» 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUN

GURLU (Gümüşhane) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak is

teyen?.. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Gerekçesi açıktır. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — «Kabul etmeyenler» 
demeye lüzum yok, oylanmaması lazım. 

BAŞKAN — Usuldendir Sayın Altuğ. 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Üçte iki meselesi... 

Usulden olmaması lâzım. 
BAŞKAN — içtüzük uyguluyoruz. İçtüzükte tek 

taraflı oylama yoktur. 
Sayın milletvekilleri, maddeyi, yine İçtüzüğümüz 

gereği, açık oya sunacağız. Açık oylamanın nasıl 
yapılacağı konusunda Genel Kurulun kararını ala
cağım. 

Birinci oylama şekli olarak, açık oylamanın, adı 
okunan sayın milletvekillerinin, kürsüye konacak oy 
kutusuna oy pusulasını atmaları suretiyle yapılması
nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

ikinci oylama şekli olarak, açık oylamanın, adı 
okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak «kabul», 
«ret» veya «çekinser» şeklinde oyunu belirtmesi su
retiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylama bu şekilde yapılacaktır. 
Adana İlinden başlayarak oyların toplanmasına 

başlıyorum. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın milletve
kili?.. Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımına başlandı) 
CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, açık oylamada bir bakan vekâleten oy kullana
bilir mi? 

BAŞKAN — Sayın Karakaş, yetkileri var sayın 
bakanların; üstelik bugün, bakan ismiyle vekâlet alı
yoruz. 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Açık oylama
da vekâlet müessesesi işler mi? 

BAŞKAN — Sayın Karakaş, açık oylama veya 
kapalı oylama değil; Anayasada, «bir bakan, diğer 
bakan yerine oyunu kullanabilir» diye açık hüküm 
var. 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Tatbikatı var 
mı? Nerede yazıyor? Bakana vekâlet vardır, ama, 
açık oylamada var mı? 

BAŞKAN — Anayasa... 
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CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Açık oylama- I 
da bunun tatbikatı var mıdır, ben buradayım diyebi
lir mi sayın bakan? İsmen oylamada vekâlet olmaz. J 
Madde gösterin. I 

BAŞKAN — Sayın Karakaş, bir tereddütümüz 
yok bu konuda. 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Tereddüt de
ğil efendim. Böyle bir tatbikat yok. Açık oylamada 
vekâlet müessesesi yoktur. 

• AYHAN FIRAT (Malatya) — Açık oylamada ve
kâlet yoktur efendim. 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Hatay •Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, ülkemizle ilgili olarak ABD Kongresinde 
alman son kararlara karşı hükümetin tutumuna iliş
kin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu'nun yazılı cevabı (7/1891) 

Türkiye Bülyülk Millet Meclisi Başfcaralığıım 
ABD Kongresinde Ermeni Tasarısı gM, askerî 

yardıımında'ki kısıtlama ve 'konulan sınırlamalar ve de 
Türkiye'nin imzaladığı ek meklfcu'bun TBMM'ye şevki 
gerekmez, bu SEllA'nın îbir uygulama anlaşmasıdır 
diyen sorumlular halkkında aşağıdaki sorularımın, 
Başjbaikan Sayın Turgut özal tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda delaletinizi saygı ile arz 
ederim. 

'M. Murat Stö'knıenoğlu 
Hatay 

.I.. AjBD Kongresine dostane olmayan girişimler
le gelen Ermeni 'tasarısı gilbi, askerî yardıımdalk'i Ikı-
sıifclama ve konulan snnıırlama karşısında Washington' 
dalkü Türk lobisi ne yapmaktadır? ABD'den Türkiye' 
ye yapılması gereken yardımların kesintiye uğraması 
karşısında cumhuriyet hükümeJtinıin tavrı ne olmuştur? 

2. Türkiye Cumhuriyetinin ABID ile ilişkileri ne 
saJfhadadır? Bu Mşkilerin birden bire gizili ok am-
!bangıo niteliği taşıyan kararlarla bozulması karşısın
da ne >gM tedbir alınmıştır ve alınmaktadır? 

3. Ek mektubun Türkiye Büyük M'illet Meclisi
ne sevk edilmemesi doğru (bir dış polMka mıdır? Miil-

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 1 inci madde
nin açık oylaması sonuçlanmıştır. 

Kabul : 356 
' Ret : 5 

1 inci madde kabul edilmiştir. (Alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolmasına 

çok az kalmıştır. 
Bu nedenle, görüşmelere kaldığımız yerden devam 

etmek ve kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 
14 Mayıs 1987 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.46 

lî iradeyi arkasına almayan bir dış politikanın dÖki*si 
sizce olumlu mudur? Dışişleri kimler tarafından ve 
nasıl yönetilmektedir? Mâlî' mutabakat isteyen önem
li konularda TÖMİM'ye niçin Ibilgi verilmemektedir? 
Bu hususlarda 'bir önlem alınmış mıdır? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi 
Başkanlığı 12 . 5 , 1987 

Sayı-: SPLD/1448 - 229: 
Konu : Soru önergesi halkkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(îliği : Başbakanlığa «nuha'Cap 116.4.1987 tarih ve 

7/H89*l -8533/330)14 sayılı yazıları. 
Hatay Milletvekili Sayın 'M. Murat Sökmenoğlu' 

nun Türk-AİBD ilişkileri halkkında Sayın Başhakan'a 
tevdi etmiş olduğu yazılı ısoru önergesinin cevabı ili-
şilkte sunuılmaklbadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halefoğlu 
îçJişleri Bakam 

Hükümetimiz öteden beri Türk-Amerilkan ilişki-. 
îerinim yalbancı unsurlardan arındırılması gerektiğini 
«avunmuş ve bu husus 16 Mart 1987 tarihinde her iki 
üllke Dışişleri Bakanları 'tarafından imzalanan SEıÎA' 
nm Ek Mekltulbu'nda da açıkça yer almıştır. Bu çer̂  
çevede ABD Kongresinde 'gündemde 'bulunan Er
meni Karar Tasamı ve Türkiye ile Yunanistan'a ya-

• * • • — ^ > m < ^ - — < • • • 
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pılaoaık askerî yardımlar içinde yer alanı malzeme
nin Kıbrıs'ta kullanılmaması ıgilbi öneriler ilişkileri
mizi olumsuz yönde etkileyelb ilecek niteliktedir. Bu 
(konuda üısft düzeyde muhtelif girişimlerde bulunarak 
ABD 'yönetiminin dikkatini çekmiş 'bulunuyoruz. Ay
rıca hükümetimiz imzaladığımız son anlaşmayı Kong
redeki gelişmeler sonuçlanıncaya kadar onay içim 
Bakanlar Kuruluna getirmeımeyi kararlıaşitırmıştır. 

ABD Kongresinde lehimize bir çoğunluk oluştu
rulmasına katkıda ibulunmalk amacıyla geçtiğiımıiz ibir 
buçuk yıl içinde lOO'ü aşkın AIBD Kongre üyesi ve
ya yardımcısı 'bağımsız kuruluşlarımızın davetlisi ola
rak Türkiye'ye davet edilmiş ve kendilerine görüş
lerimiz anlatılmıştur. Ülkemizi ziyaret eden bu Kong
re üyeleri Türkiye'den olumlu izlenimlerle ayolmış-
lardır. Ayrıca Ibu miıltefivekMeri Ermeni Karar Ta
sarlısının Kongrede kaibul edilmemesi için mektupla. 
çağrıda bulunmuşlardır. Diğer taraftan AİBD'deki 

13 . 5 . 1087 0 : 2 

Tüıfc-Amerikan dernekleri temsilcileri Kongre üye
leri nezdinde gerekli girişimlerini sürdürmektedirler. 
Bu çerçevede ülkemizi yakından iılıgilenld'iren Ermeni 
Karar Tasarısı hakkında Kongre üyelerine yönelik 
mektup kampanyaları düzenlenmektedir. Ayrıca 
Türk-Amerikan dernekleri, Ibasın ve yayın kuruluş
ları aracılığıyla görüşlerimizin Amerikan halkına ile-' 
tikne'sine kaükı sağlamaktadırlar. 

(Hükümetimiz, millî menfaatlerimiz dloğrutosunda 
Yüce Meclis'ten aldığı güven ve destekle dikkatli 
ve istikrarlı bir dış politika izlemektedir. Dış iliş
kilerimizin muhtelif veçheleri hakkında TBMM'ne 
sık ışık ibilgi verilmekte, Meclis üyelerimizin değerli 
önerileri ve yapıcı eleştirileri dikkatle 'incelenmekte-
dir. Kısa hir süre önce Türk-Amerikan ilişkileri ve 
ikili anlaşmalar hakkında Yüce Mecliis'e sunulan toir 
Meclis araştırması önerıgesi vesilesiyle ıbu konudaki 
görüşlerimiz izah edilmiş Ibulunhıak'bafclır. 
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7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 175 inci Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Geçici 4 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifinin Maddelerine Geçil

mesi tçin Verüen Oyların Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamda özsoy 
Nihat Türker 
M< Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Ansan Savaş Arpacıoğiu 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Sururi Baykal 
AU Bozen 

Üye Sayısı : <• 
Oy Verenler : '. 
Kabul Edenler : : 
Reddedenler : 
Çekinserler : 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler 

*00 
>66 
no 
56 

: 

32 
2 

(Kabul Edenler) 

Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Vahit Halefoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. İbrahim Karat 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Nejat Abdullah Reeuloğlu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 

Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 

Kadri Altay 
Mustafa Çakaioğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
1. Cenap Ege 
Ertuğrul Gökgün 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Daıvuıt Albacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Rafet tbrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat ÖztekÜn 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Sait Etkinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçln 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 

. 

Kemal İğrefc 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunfiş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetiin 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Ahmet Sarp 
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EDİRNE 
S, Hüsamettin Konuksever 
îsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşei 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay, Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİSjEHÎR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celâl Güzel 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Abdurrahman Demürtaş 
İhsan Gürbüz 
Kanaran Karaman 
Hamit Melek 
M* Murat Sökimenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fa/tima Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
îbraMm Fevzi Yaman 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Hükmet Biçentürîc 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip Özgenç 
Rüşitü Kâzım Yüceden 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan AJkyürefk 
Yaşar Albayralk 
imren Aykut 
Sabit Batumlu 
M. Vehbi Dinçeder 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
ismail Safa Giray 
Mehmet K&fkasli'gü 
Doğan Kasaroğlu 
Altan Kavak 
R. Ercüment Kbmikman 
Leyla Yeniay K'öseoğlu 
Turgut özal 
ibrahim özdemir 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Durcan Emirbayer 
ismet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
özdemir Pehlivanoğlu 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürck 
Mehmet Onur 

Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyrk 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Saffet $ert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 

Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli' 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinç«l 
Metin Emıiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ümit Canuyan 
Mehmet Timur Çınar 
Sümer Oral 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
İsmet Tunhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer ilhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 

' Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ÖRJDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
ihsan Nuri Topkaj a 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz' 
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SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kıhçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoglu 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Hüsamettin Cindöruk 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdurrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekıkı 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Faşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Kâzım tpek 

ANKARA 
Neriman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 

BALIKESİR 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 

SİNOP 

Hilmi Biçer 

SİVAS 

Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 

[ M. Mükerrem Taşcıoğlu 
Şevki Tastan 

ŞANLIURFA 

Mustafa Demir 
Osman Doğan 
'Bahri Karakeçili 

. TEKİRDAĞ 

Salih Alcan 
' A1İ Rıfikı Atasever 
Ahmet Karaevli 

(Reddet 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol" 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

TOKAT 

Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Cemal Özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 

Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kunt 

! UŞAK 

Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

ienler) 

4ÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
. Ömer Necati Cengiz 

Hüseyin Avni Güler 
Tüky öney 
Günseli özkaya 
BMİ Şişman 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Erdal İnönü 
Yılmaz önen 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Metoaet Turan Bayezit 

KARS 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvaıi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 
Koksal Toptan 
Isa Vardal 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

SAMSUN 
Fahrettin Uluç 

SİNOP 
Haliç Barış Can 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

ŞANLIURFA 
Vecibi Ataklı 

TRABZON 
Mehmet Kara 

TUNCEL*! 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Cüneyt Canver 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Necdet Calp (tz.) 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 

AYDIN 
Mehmet Özalp 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 

HAKKARİ 
Lezgin önal 

tSTANBULİ 
Yılmaz îhsan Hastürk 
Ömer Ferrufı tüter 
Feridun, Şakir öğünç 

İZMİR 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ (İz.) 

KARS 
Aziz Kaygısız 

KONYA 
Emin Fahrettin özcülek 

MUĞLA 
Idris Gürpınar 

NİĞDE 
Arif Toprak 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
(Bşk. V.) 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 

SİNOP 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoglü 

ŞANLIURFA 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

ZONGULDAK] 
Engin Cansızoglu 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL : 1 

KAHRAMANMARAŞ : 1 

• • = • • « 
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7.11.1982 Tarih ve 2709 Saydı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 175 İnci Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Geçici 4 üncü Maddesinin Yürürlükten KaJdınlması Hakkında Kanun Teklifinin 1 inci Maddesine 

Verilen Oyların Sonucu: 

Üye Sayısı 

Oy Verenler 

Kabul Edenler 

Reddedenler 

Çekinserler 

Geçersiz Oylar 

Oya Katılmayanlar 
Açrk Üyelikler 

400 
361 

356 

5 

37 
2 

(Kanunlaşmıştır.) 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçli 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

, ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet DeMceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdı özsoy 
Nihat Türker 
M, Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Vahit Halefoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalayçıoğlu 
H. İbrahim Karat 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay . 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 
Sudi Neşe Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
1. Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni lslimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Rafet tbrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunliş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
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Ayçan Çakıroğulları 
H. İbrahim Şahin 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Matomud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arı/kan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Hilmd Nalbantoğiu 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celâl Güzel 
Süleyman Koyuncugil 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
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Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akıif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin Önal 

HATAY 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâınran Karaman 
Haımit Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL1 

ibrahim Aydoğan 
Hikmet Bicenıttirk 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Böhiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşar AtbayraK 
İmren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin. Elmas 
Haldi Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Mehmet Kafikaslıgil 
Doğan Kasaroğlu 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konukm&n 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Tülay Öney 
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Turgut Özal 
ibrahim Özdemir 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Sent ürk 
Bilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Erdal İnönü 
Özdemir Pehüvanoğlu 
Işüay Saygın 
Ahmet Sütcr 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 

8 Ülkü Söylemezoğlu 
I Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçın kaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
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Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Ahmet Ilhami Kösem 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Sümer Oral 

I Mekin Sarıoğlu 
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Gürbüz Şakranli 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MU5 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan Öztürk 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 

Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Uyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
'Mehmet Aydın 
Hüsamettin Cindoruk 
Beratı Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlü 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdurrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğtu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşon Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 

Mustafa Demir 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 

Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 

Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 

Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 

Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 

Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Mahmut Orhon 
Seîahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK! 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakaş 
Koksal Toptan 
İsa Vardal 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Nuri Üzel 

ÎZM1R1 
HayruMa'h Olca 

(Reddedenler) 

KOCAELİ 
Orhan Otağ 

SAMSUN 
Fahrettin Uluç 
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ADANA 
Vehbi Batuman 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Necdet Gaip (tz.) 
Nejat Abdullah Resuloğlu 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 

AYDIN 
Osman Eskin Tipi 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

(Oya Katılmayanlar) 

GAZİANTEP 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATA^ 
Tevfik Bilal 

İSTANBUL 
Ömer Ferruıh İter 
Feridun Şakir öğünç 

İZMİR 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardlağ (tz.) 

KARS 
Aziz Kaygısız 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KONYA 
Kemal Or 
Emin Fahrettin özidilek 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 

NİĞDE -
Arif Toprak 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
(Bşk. V.) 

SAMSUN 
Hasan Altay 

StNOP 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoglu 

ŞANLIURFA 
Veoihıi Ataklı 
Osman Doğan 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

YOZGAT 
Lutfullah Kayalar (i. A.) 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL : 1 

KAHRAMANMARAŞ : 1 

..>.. » • « .<.. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

102 NCI BİRLEŞİM 

13 . 5.. 1987 Çarşamba 

Saat : 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kayseri Miletvefkıilıi Mehmet Üner ve 30 ar
kadaşının, belediye başkanları ve belediyelerle ilgili 
tüm iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/57) 

2. — İstanbul Mi'Hjötvelküli Günseli Özkaya ve 10 
arkadaşının, vakıf kurumunun aksayan ve yıpranmış 
yönlerini ve gerekli yasal düzenlemeleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına üişkin önergesi (10/58) 

3. — Amasya Miilfetvelkili Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu ve 14 arkadaşının, Hükümetin izlediği tüüün poli
tikasından kaynaklanan sorunlkrı tespliıt etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
madldeleri uyarınca bir Meclis Araşitırmasa açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in. 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek ilçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

4. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

7. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

8. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

9. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

10. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

11. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

12. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nm, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına Mis
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

13. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı-



ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

14. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/817) 

15. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

19. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

21. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

22. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'm, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

23. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

24. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'm, ÇU-
KOBİRLIK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir.: 

basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

25. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

27. — Diyarbakır Mületvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

28. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

30. -— Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin ili İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutam ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

31. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğîu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

32. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlıfnun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 
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35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen- { 
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alman yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) <1) 

37. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) I 

38. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler* 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan- I 
dan sözlü soru önergesi (6/907) j 

39. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül-
kemizileki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) I 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu- I 
ran Bayezit'in, 1986 yüında Anavatan Partisine katı- I 
lan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Baş- 1 
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) I 

42. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay- I 
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne I 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal I 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) I 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü- I 
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru I 
önergesi (6/959) (1) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa I 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, kâ- I 
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına I 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) I 

45. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır Hinde cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 

46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastark' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

48. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkıntıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

49. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde 
kullanılmak üzere satın alındığı iddia edlilen helikop
terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

51. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

52. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, radyo 
ve televizyon alıcı cihazları için satılan anten ve anten 
aksesuarlarının denetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1040) (1) 

53. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 

.54. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

55. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 



56. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 

57. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

58. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

59. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

60. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden tazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

61. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılımda hazırlaman irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişiktin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) (11) 

62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da eörülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Vardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

63. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) (1) 

64. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
ili Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

65. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa ili Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola
rak Devlet istatistik Enstitüsünce alman karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

66. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, An
kara Belediyesi EGO işletmesine ait bilet satış kulü
belerinin özel bir şirkete ihale edilip edilmediğine iliş
kim içişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/1027) (1) 

67. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 

liralık kaçak malın «sac» adı .altında Türkiye'ye So
kulması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

68. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin ilinde usulsüz demir satışı yapüdığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran BayezitMn, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

70. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli ve 
köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 

71. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

72. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
rahatsızlığı nedeniyle HoustonMa bulunan Başbakan 
Turgut özal'ın maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
let Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1010) (1) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş ilinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite, açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye ilçesinde balık
çı barınağı yapüması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

75. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, Dağ
cılık Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1011) (1) 

76. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

77. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul-



— 5 

madiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

79. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybedenlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

80. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir iline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

82. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın «onucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

84. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık toorç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Ankara'n iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) 

85. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye 
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

87. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katüdığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

88. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

89. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top1u İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

90. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

91. — istanbul Mületvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

92. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

93. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

94. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

95. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

96. —Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele
diye teşkilatı kunuknasına hıafc kazandıkları için baş
vuruda bulunan yörelere ve başıvuruların sonuçlarına 
ilişkin içişleri Bakanından sözllü sonu önergesi (6/1028) 
(1) 

97. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra ilçesi Ülkü Ocak-
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lan Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni- I 
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

98. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldınr'ın, 
Adııytarnaaı, Malaitya ve Gaziiarıltep illerine bağlı bazı 
küytoPdle deprem nedeniyle konutları basar gören va
tandaşların açıfctia bırakıldığı iddiasııma ilişlkin Devlet 
Bakanı ve Biaşiblakan Yardımcısından sözlü soru öoefr I 
gesi 06/1029) '(1) 

99. — Erzincan Milletvekili Veysel VaroTun, yur
dumuzla giriş yapan kişflerden AİDS beSgesi istenme- J 
isinin düşünülüp düışüınülmedJğine ilişlkin Sağlık ve I 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/lQ30f) (1) 

100. — Çanakkale Milletveküi Onural Şeref Boz- I 
kurt'um, Doğu ve Güneydoğu Anadoluya yerleşmek I 
rnafksiadıyla; kaçak ofliarak ülkemizle geçen İran, Irak I 
ve Suriye vaıtanıdaşı bulunup bulunmadığına ve bu I 
ikişifer hakikında ne giM istem yapıldığına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü somı önergesi (6/1031) (1) I 

101. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, I 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın- I 
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşiı I 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve I 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri I 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) I 

102. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma- I 
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) I 

103. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, I 
Raıhırtat-Ü Alem-ül İslam adlı örjgüitün ülkemizi ilgi'- I 
lenıdiren faaliyetlerin© kaırşı ne gibi tedbirler alındı- I 
gına ilişkin Başbakandan sözlü sıoru önergesi (6/1035) I 
O) 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, yurt I 
dışına seyahat eden belediye başkanları ile belediye I 
meclisi üyelerine ve bunlara ödenen harcırah mikta- I 
rina 'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1041) I 
(D 

105. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök- I 
menoğlu'nun, Antalya - Kaş ilçesine bağlı Çukurbağ 
Yarımadasında yapılan turistik tesis inşaatına mani I 
olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memur- I 
lan tarafından gasbedildiği iddiasına ilişkin Devlet I 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner- I 
gesi (6/1042) (1) . 

106. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' I 
m, Antalya - Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadasında ya- 1 

pılmakta olan turistik tesis inşaatının durdurulduğu 
iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 

107. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 12 
Eylül 1980 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı 
İslam ülkeleri konferansı toplantılarında alman karar
lar ile Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve 
kararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1044) (1) 

108. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 172 
nci Mekanik Piyade Alayında görevli bir teğmenin 
ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1050) (1) 

109. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Sov
yetler Birliğinden alınacak: doğal gazın alımına, 
nakline ve tüketimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

,110. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
(Jeki tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

111. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

112. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, pet
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

113. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

(114. —• Kaihramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin
li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) 

115. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

116. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ka
mu kuram ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek-
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 



117. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
m, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgili TRT yayınlarının süreleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) 

118. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) 

119. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Adana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/985) 

120. —- İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

121. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

,122. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

123. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
SEIA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

124. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanların 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/990) 

125. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

126. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin M>illî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 

127. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, ta
şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletin zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/993) 
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128. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pass ame
liyatının Türkiye'de yapıhp yapılmadığına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

129. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ER-
DEMlR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı 
işçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 

130. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/996) 

131. — Amasya Milletvekili Kâzım İpek'in, işsiz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis
lerinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/997) 

132. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

133. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, tston-
bul - Şehzadebaşı Camii fmamı hakkında verdiği bir. 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

134. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, İs
tanbul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

135. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

136. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin
ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) 

137. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demirin, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) 

138. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, İstan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi-
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len bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru ı 
önergesi (6/1024) 

139. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay sınavımın ipltal editaesinin nedenline ilişkin Baş- ] 
bakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

140. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
6 Kasım 1983 tarihinden bu yana haklarında soruş
turma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1026) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
ltbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombıış'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri 11.6.1985 - 21.11.1986) 

2. — İçel Milletvekili Ekilip Özgenç%ı, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tari
hi : 12.1.1987) 

3. — İçel MifcveM Edip Özgienç%ı, İpeklböeek- I 
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarifti : 12.1.1987) 

X 4. — Muş Milletvekili Aflaaltiflin Fırat ve İstan
bul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma 
farili: 13.4.1987) 

5. — Is'tan'bul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde- I 
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De- I 
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa- I 
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci I 
Maddesinin Değiştirilmesine Miskin Kanun Teklifi ve | 

Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987) 

6. — Bir Siyasî Partiden l&tlîfa Ederek D.S.P. Kuru
cuları Arasında yer Alan Döri Milfetvekili ile Bir Siya-' 
ısî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye 
Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 
(Dağıtma tarihi : 21.4.1987) 

7. — Bür Siyasî Partiden fetitfa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

8. •— Bir Siyasî Partiden İsitifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

9. — 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Mad
desinin Değişik (b) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/836) 
(S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

X 10. — Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardim Av
rupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/825) (S. Sa
yısı : 558) (Dağıtma tarihi : 1.5.1987) 

11. — 13 Mart 1913 Tarihli İdareî Uımulmıiyei Vi-
îayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Bk ve Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesiiııe Dair Kanun Tasarısı 
ille Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıur
fa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili 
Ömer Külhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul MillertJvekili 



Halil Orhan Brgüider'iaı, Aıynı Kanunun 116 ve 140 
inci Maddelerinin Deği#rilmesi Hakkında Kanun' 
Teklifleri ve İçimleri; Plan ve Büıtçe komisyonlara ra
porları (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sayısı : 531, 
531'e 1 ve 2 nci Ekler) (Dağıtma tarihleri: 27.2.1987; 
4.5:1987) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhu-
ıliyeltjj Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşma
sının Onlaytlartmasımn Uygun Bulunduğunla Dair Ka
nun Tasarısı ve Dışiişileri; Plan ve 'Bütçe komisyonları 
raporları (1/833) (S. Sayısı : 559) (Dağıtaıa tarihli : 
8.5,1987) 

X 13. —- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunıunun 
Me&Lek Vergisi ile U'gli Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırilması ve 1319 Şayia Emlak Vergisi Kanunu
nun 5 inci Maldldesme Bir Fıkra Ekleomesü Hakkında 
(Kanun Tasarısı ve tzimlür İMMetvefcili Hüseyin Ayde-
ırrtir ve 9 Arkadaşının, 26.5,1981 Tarih ve 2464 Sayılı 
fieledüye GelMeri Kanununun Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kandırılmasına Dalir Kanun Tekin ve Yoz-
galt MffletfveÖi LuföfuMı Kayalar ve 68 Arkadaşı
nın, 2464 ıSayıiı BeledÜıye GeMeri Kanunumun I - II 
nci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkmda 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
{1/842, 2/424, 2/435) (S. Saiym : 560)) (Dağıtma tari
hi : 8.5.1987) 

X 14. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 
199 Arkadaşının, 7.11.1982 Tarih ve 2709 Saydı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 175 
indi Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/438) (S. Sa
yısı : 564) (Dağıtma tarihi : 11.5.1987) 

15. — 4.2.1983 Tarihli ve 2797 Sayılı Yargıtay Ka
nununun 5 ve 14 üncü Maddelerinde Değişiklik, Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/838) (S. Sayısı : 561) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1987) 

16. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175 ve 176 nci Maddelerinin 
Değiştirilmesine Da'ir Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma 
tarihi: 11.5.1987) 

17. — 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun ile 
Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 15.4.1987 Ta
rih ve 3353 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Curnhıtfbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (1/840) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 

11.5.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 564 

İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 199 Arkadaşının, 7 . 1 1 . 1982 
Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 104 
ve 175 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 

Anayasa Komisyonu Raporu (2/438) 

TÜRKÜYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 175 inci Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 28.4.1987 

Turgut Ûzal 
Başbakan 

İstanbul Milletvekili 

G E R E K Ç E 

T.C. Anayasasının halk oylaması sonunda yürürlüğe girdiği 7 Kasım 1982 tarihinden itibarer gerek Par
lamentoda, gerekse basında ve kamuoyunda münakaşa konusu olan bazı maddelerinin değiştirilmesi gerektiği 
anlaşılmış ve bu nedenle teklif hazırlanmıştır. 

Madde gerekçeleri aşağıda sunulmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde T. — T.C. Anayasasının «Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma haklan» başlıklı 67 nci mad-
denlkı 3 üncü fıkrasında seçme yaşının 21'den 20'ye indirilmesi, memleketin sosyal durumu itibariyle uygun 
görülmüştür. Burada 'bazı tereddütleri gidermek maksadıyla 19 yaşını bitiren ve 20 yaşına giren her Türk va
tandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahip olarak tespit edilmiştir. 20 yaşına girenlerin ay ve 
günlerinin aranmasına ve hesaba katılmasına gerek görülmemiştir. 

Madde 2. — T.C. Anayasasının 75 inci maddesi millıetivekili sayısını 400 olarak tespit etm'iştir. T.B.M.M.' 
nin çalışmalarının daha verimli olması ve komisyonlara gereken sayıda milletvekillerinin katilabilmesini temin 
için milletvekili sayısının 450Ve çıkarılması uygun görülmüştür. 

Madde 3. — T.C. Anayasasının 175 inci maddesinde yapılan değişiklikle, Anayasa değişikliklerine ilişkin 
kanunların yürürlüğe girebilmesi için halk oyuna sunulması zorunluluğu getirildiğinden, bu değişikliğe paralel 
olarak Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini gösteren 104 üncü maddenin (a) bendinin beşinci fıkrasında 
Cumhurbaşkanı «Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları halk oyuna sunar» şeklinde değiştirilmiştir. Bu suretle 
gerekli görüp görmeme esası fıkradan çıkarılmıştır. 

Madde 4. — T.C. Anayasasının 175 inci maddesi Anayasanın nasıl değiştirileceğini hükme bağlamakta
dır. Buna göre Anayasanın değiştirilmesi T.B.M.M. üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazı ile tek
lif edilebilmektedir. Değiştirme teklifinin kabulü ise Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun oyu ile 
mümkün olmaktadır. 



— 2 — 

Getirilen teklif ile, Anayasanın değiştirilebilmesine ait teklifin eski şekilde kalmasına mukabil, değiştirme 
teklifinin kabulü Meclis üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun oyu ile mümkün görülmüş ve ayrıca konu
nun önemi göz önüne alınarak bu oylamanın gizli yapılacağı hükmü getirilmiştir. 

Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa değişikliğine ilişkin kanunlar T.B.M.M.'ne geri gönderildiği takdirde 
TJB.MJM.'nin geri gönderilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanunu aynen kabul edip tekrar Cumhurbaş
kanına gönderebilmesi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile mümkün olabilecektir, 

Maddeye eklenen diğer hükümlere gelince: Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girebilmesi 
için halk oyuna sunulması zorunlu hale getirilmiştir. 

Maddeyle Anayasa değişikliğine ilişkin kanunlar Cumhurbaşkanınca Resmî Gazetede yayınlanmasından 
sonra halk oyuna sunulması esası getirilmiştir. 

Ayrıca, Anayasa değişikliğine ilişkin kanunların mümkün olduğu kadar halkın çoğunluğu ile karara bağ
lanmasını sağlamak maksadıyla halk oylamasına ilişkin oy verme kütlüklerinde ve sandık listelerinde ka
yıtlı bulunan, oy verme hakkına sahip seçmenlerin en az yüzde altmışının halik oylamasına katılması ve ka
tılanların yarısından çoğunun kabul1 oyu kullanması esası getirilmiştir. 

Geçici Madde — Teklifin geçici maddesi ile Anayasanın geçici 4 üncü maddesinde yapılacak değişiklik
te bu teklifle değiştirilmesi öngörülen 175 inci madde hükümlerinin uygulanacağı ancak gizli oy esasının uy
gulanmayacağı hükmü getirilmiştir. 

Madde 5. — Bu madde Anayasa değişikliği teklifi nin yürürlük maddesidir. Bu teklifle: a) Teklifin bi
rinci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen, T.C. Anayasasının 61 nci maddesinde yapılan değişiklik ile teklifin 
geçici maddesi hükmü kanunun yayımı tarihinde, 

b) Teklifin ikinci maddesi ile değiştirilmesi öngö rüfen, T.C. Anayasasının 75 inci maddesinde yapılan 
değişiklik, ilk milletvekili genel seçiminde, 

c) Teklifin üçüncü maddesi ile değiştirilmesi öngörülen T.C. Anayasasının 104 üncü maddesinde yapılan 
değişiklik ile teklifin 4 üncü maddesi ile değiştirilmesi öngörülen T.C. Anayasasının 175 inci maddesinde ya
pılan değişiklik ilk milletvekili genel seçiminden sonra, 

yürürlüğe gireceği esası getirilmiştir. 

Turgut Özal 
İstanbul! 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Erdal Durukan 
Adana 

Nurettin Yağanoğlu 
Adana 

Abdullah Altıntaş 
Afyon 

Nihat Türker 
Afyon 

İsmet özarslan 
Amasya 

Kâmil T. Coşkunoğlu 
Ankara 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Ledin Barlas 
Adana 

Ahmet Şevket Gedik 
Adana 

Arif Ağaoğlu 
Adana 

Metin Balıbey 
Afyon 

H. Fecri Alpaslan 
AğrJ 

H. Adnan Tutkun 
Amasya 

H. Barlas Doğu 
Ankara 

Hazım Kutay 
Ankara 

Ahmet Remzi Çerçi 
Adana 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Mehmet D elice oğlu 
Adıyaman 

Hamdi Özsoy 
Afyon 

Mehmet Yasar 
Ağrıı 

Vahit Halefoğlu 
Ankara 

Osman Işık 
Ankara 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 
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M. Sezai Pekuslu 
Ankara 

Oğan Soysal 
Ankara 

Nevzat Bıyıklı 
Artvin 

Mehmet Özalp 
Aydm 

Necat Tunçsiper 
Balıkesir 

Faik Tarımcıoğlu 
IBitüıs 

Mahmut Sönmez 
Bingöl 

Kâzım Oksay 
iBoOtuı 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

Nadir Pazarbaşı 
Çanakkale 

Saffet Sakarya 
Çankırı 

Mehmet Besim Göçer 
Çorum 

İsmail Şengün 
DenMi 

İsmail Üğdül 
Edirne 

Nevzat Yağcı 
Elazığ 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 
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Mehmet Sağdıç 
Ankara 

F. Rezan Şahinkaya 
Ankara 

Ahmet Doğru 
Artvin 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Recep Kaya 
Bilecik 

Hakkı Artukarslan 
'Bingöl 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Fuat Öztekin 
iBölui 

Sait Ekinci 
Burdur 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

M. Ertuğrul Ünlü 
Bursa 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

İlker Tuncay 
Çankırı 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Özgür Barutçu 
Diyarbakır 

Mehmet Özdemir 
Elazığ 

Yıldırım Akbulut 
Erzincan 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Cemal Büyükbaş 
Eskişehir 

İsmail Sarühan 
Ankara 

Sudi Neş'e Türel 
Antalya 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

Raf et İbrahimoğlu 
Bitlis 

M. Ali Doğuşlu 
Bingöl 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

A. Kurtcebe Alptemoçin 
Bursa 

Kemal İğrek 
Bursa 

İsmet Tavgaç 
Bursa 

Ahmet Özkan 
Çankırı 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli' 

Cevdet Karakurt 
Diyarbakır 

Naci Taşel 
Elazığ 

Metin Yaman 
Erzincan 

Sabahattin Araş 
Erzurum 

Sabahattin Eryurı 
Erzurum 

İsmet Oktay 
Eskişehir 
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Ahmet Ata Aksu 
Gaziantep 

Burhan Kara 
Giresun 

Kâmran Karaman 
Hatay 

F. Mihriban Erden 
İsparta 

Hikmet Biçentürk 
İçel 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

İmren Aykut 
İstanbul 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

L. Yeniay Köseoğlu 
İstanbul 

Hüsnü Doğan 
İstanbul 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Alaeddin Kısakürek 
(Kahramanmaraş 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Sabri Keskin 
Kastamonu 

N. Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Mustafa Batgün 
Kocaeli 

Ziya Ercan 
Konya 

Saffet Sert 
Konya 
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M. Rüştü Taşar 
Gaziantep 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Hamit Melek 
Hatay 

/. Fevzi Yaman 
İsparta 

R. Kâzım Yücelen 
İçel 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

M. Vehbi Dinçerler 
İstanbul 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

İbrahim Özdemir 
İstanbul 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Işılay Saygın 
İzmir 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

İlhan Aküzüm 
Kars 

Şaban Küçükoğlu 
Kastamonu 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Abdurrahman Bozkır 
Konya 

Altmok Esen 
Konya 

Abdullah Tenekeci 
Konya 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Abdurrahman Demir taş 
Hataj^ 

Metin Ataman 
İsparta 

İbrahim Aydoğan 
İçel 

B. Sadi Abbasoğlu 
İstanbul 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

R. Ercüment Konukman 
İstanbul 

Ali Tanrıyar 
İstanbul 

/. Kaya Erdem 
İzmir 

Süha Tanık 
İzmir 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

E. Bülent Yalçınkaya , 
Kastamonu 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

O. Nuri Akyol 
Kocaeli 

Kadir Demir 
Konya 

Nihat Harmancı 
Konya 

Haydar Koyuncu 
Konya 
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Ahmet Büyükuğur 

Kütahya 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Talat Zengin 
Malatya 

Mekin Sarıoğlu 
Manisa 

Mehmet Necat Eldem 
'Mardin 

Nazmi önder 
Muş 

H. Turan öztürk 
Nevşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

1. Nuri Topkaya 
Ordu 

Mustafa Kılıçaslan 
Sakarya 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Rıza Tekin 
Siirt 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

Ahmet Karaevli 
Tekirdağ 

M. Zeki Uzun 
Toikat 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Mükerrem Hiç 
Yozgat 

H. Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Ahmet Ekici 
Kütahya 

Abdurrahman Kara'a 
Kütahya 

İlhan Dinçel 
Malatya 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

M. Umur Akarca 
Muğla 

Atilla Sın 
(Muş 

M. Sabri Güvenç 
Niğde 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Aydın Baran 
Siirt 

Hilmi Biçer 
Sinop 

A. Turan Soğancıoğlu 
Sivas 

Metin Gürdere 
Tokat 

£yüp Aşık 
Tralbzoo 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Lıitfullah Kayalar 
Yozgat 

£ng/n Cansızoğlu 
Zonguldak 

Hüseyin Şen 
Arfivin 

Af. E/|«r Ener 
Kütahya 

FaftW £a/z/n 
Malatya 

M. Timur Çınar 
Manisa 

Beşir Çelebioğlu 
Mardin 

Ahmet Altıntaş 
ıMuğla 

Ali Babaöğlu 
Nevşehir 

Akın Gönen 
Niğde 

Nabt Poyraz 
Ordu 

Turgut Kunter 
Rize 

M. Muhlis Arıkan 
Samsun 

Naci Mimaroğlu 
Siîrl) 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

AK Rıfkt Atasever 
Tekirdağ 

Talat Sargın 
Tokat 

Fahrettin Kurt 
Tralbzoo 

Mehmet Bağçeci 
Yozjgaıt 

Mahmut Orhon 
Yozgait 

.Rıza öner Çakan 
Zonguldak 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 2/438 8.5. 1987 
Karar No. : 9 

TÜRKÎYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 29.4.1987 tarihînde Komisyonumuza gönderilen İstanbul Milletvekili Turgut özal ve 199 
arkadaşının 7.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 175 inci Madde
lerinin Değiştirilmesi hakkında Kanun Teklifi Komisyonumuzun 4, 6, 7 ve 8 Mayıs 1987 tarihli toplantıla
rında Adaldt Bakanının da katılmasıyla incelenmiştir. 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 7 Kasım 1982 tarihinde 'halkoylaması ile yürürlüğe girmiş
tir. Bu tarihten itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisinde, basında ve (kamuoyunda bazı maddelerinin değişti
rilmesi tartışılmış ve teklif edilen hususlarda fikir 'birliğine varıldığı görülmüştür. Bu nedenle teklif, Komis
yonumuzca olumlu bulunmuş ve tümü üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra, maddelerinin incelenme
sine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 ve 2 nöi maddeleri aynen kalbul edilmiştir. 
Teklifin 3 üncü maddesi, Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini sayan Anayasanın 104 üncü maddesinin 

(a) bendinin 5 inci fıkrasının, «Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları halkoyuna sunmak» şeklinde değişti
rilmesini öngörmektedir. Komisyonumuz bu teklifle Anayasanın 175 inci maddesinde yapılan değişikliğe, 
yürürlükteki fıkranın daha uygun olacağı görüşünde birleşmiş ve bu maddeyi metinden çıkarmıştır. 

Komisyonumuz, teklifin 4 üncü maddesini 3 üncü madde olarak ve kalbul edilen önergeler doğrultusun
da yeniden düzenleyerek kabul etmiştir. 

Yapılan bu yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanı, Ana yasa, değişikliği ile ilgili kanunu bir daha görüşülmek üze
re Meclise geri gönderdikten sonra Meclis geri gönderilen kanunu üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile ay
nen 'kabul ettiği takdirde bu Kanunu isterse halkoyuna sunabilecektir. Yeni düzenlemede, bir halde halkoyuna 
sunma mecburiyeti kabul edilmiştir. Bu hal, Anayasa de ğişikliğinin Meclisçe üye tam sayısının beşte üçünden 
fazla oyla kabul etmesine rağmen bu oy sayısının üçte iki ekseriyete ulaşmamasıdır. Cumıhurbaşkan! bu Kanunu 
bir daha görüşülmek üzere Meclise geri göndermediği takdirde Anayasa değişikliğine ilişkin bu Kanun zorunlu 
olarak halkoyuna sunulacaktır. 

ister ilk defa, isterse bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmesinden sonra Anayasa değişikliği üçte iki 
çoğunlukla kabul edilmiş ise Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilecektir. Burada getirilen en önemli 
yenilik, Cumhurbaşkanının Kanunu tümüyle halkoyuna sunabilmesinin yanı sıra sadece bazı maddelerini de suna-
bil'mesidir. Halkoylaması sonunda Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için oylamada kullanılan geçerli 
oyların en az yarısından çoğunun kabul oyu olması ve b u kabul oylarının, oy verme kütüklerinde ve sandık liste
lerinde kayıtlı bulunan oy verme hakkına sahip seçmenlerin üçte birinden az olmaması gerekmektedir. Yapılan 
bu değişiklikle teklifteki yüzde altmış iştirak esası kaldırılmıştır. 

Maddede yapılan diğer bir değişiklikle, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Anayasa değişikliklerine 
ilişkin kanunların kabulü sırasında, ileride halkoylamasına sunulması ihtimaline karşılık, Anayasanın değiştiri
len hükümlerinin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı oylanacağı hususunun da kanuna ilave edilecek bir hükümle 
kararlaştırılması esası getirilmiştir. Halkoyuna sunulmasının Anayasanın değiştirilen her hükmü için ayrı ayrı 
yapılması kararlaştırıldığı takdirde, oylama sonunda bazı hükümlerin benimsenmesi, bazılarının ise reddi mümkün 
olabilecek, böylece halkoylamasının daha sağlıklı şekilde sonuçlanması ve bazı hükümler reddedilmiş olsa bile hiç 
olmazsa 'benimsenen değişikliklerin yürürlüğe girmesi sağlanmış olacaktır. 

Komisyonumuz, teklifin Geçici Maddesini, teklifin 4 üncü maddesi olarak kabul etmiş ve bu madde ile Ana
yasanın 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, bu hükmün yürürlüğe girebilmesi için halkoyuna 
sunulması zorunlu olacaktır. Bu oylama sonucu söz konusu hükmün kabul edilmiş sayılması için 175 inci 
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maddede yapılan değişikliğe paralel olarak oylamada kullanılan geçerli oyların yarısından fazlasının kabul oyu 
olması ve kabul oylarının, oy verme kütüklerinde sandık listelerinde kayıtlı 'bulunan oy verme hakkına sahip seç
menlerin üçte birinden az olmaması gerekecektir. 

Komisyonumuz, teklifin «Yürürlük» maddesi olan 5 inci maddesini de, teklifin ikinci maddesi ile Anayasa
nın 75 inci maddesinde yapılan değişiklik ilk Genel Milletvekili Seçiminde, diğer maddelerinin "se kanunun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girmesini sağlayacak şekilde düzenleyerek kabul etmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
İhsan Tombus 

Çorum 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Edip Özgenç 

içel 
Muhalifini. 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Ünal Yasar 
Gaziantep 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Muhalifim. 

Kâtip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Faik Tarımcıoğlu 

Bitlis 

Üye 
Sabahattin Araş 

Erzurum 

Üye 
Cevdet Karslı 

Giresun 
Tümüne karşıyım. 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 
Teklifin tümüne karşıyım. 

KARŞI OY YAZISI 

1. Anayasada nasıl değişiklik yapılacağı, Anayasanın belirli maickMeruındie sayılmıştır. (Madde 175 Geçici 
Madde 9 ayrıca 104/a - 5) aksi görüşe karşıyım. 

2. Değişmesi gereken bir çok maddeler vardır. Hepsi değil de bir kaçının değişikliğinin Öngörülmesine 
de karşıyım. 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 564) 



_ 8 — 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TURGUT ÖZAL 
VE 199 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

7.11.1982 Tarih ve 2709 .Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 67, 75, 104 >CÎ 175 inci Maddelerinin De

ğiştirilmesi Halikında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
67 nci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«'Seçimlerin ve halk oylamasının yapıldığı yılda, 
ay ve gün hesaba katılmaksızın, 20 yaşına giren her 
Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hak
kına sahiptir». 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 75. — Türkiys Büyük Millet Meclisi, mil
letçe genel oyla seçilen dörtyüzelli milletvekilinden 
kurulur». 

MADDE 3, — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
104 üncü maddesinin (a) bendinin 5 inci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları halk
oyuna sunmak», 

MADDE 4. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
175 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 175. — Anayasanın değiştirilmesi, Türki
ye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte 
biri tarafından yazı ile teklif edilebilir. Anayasanın 
değiştirilmesi hakkındaki teklifler ivedilikle görüşüle
mez. Değiştirme teklifinin ka'bulü, Meclisin üye tam 
sayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkün
dür. 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin gö
rüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki • kayıtlar dışında 
kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hüküm
lere tabidir. 

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin ka
nunları Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndere
bilir. Bu takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
geri gönderilen Anayasa değişikliği hakkındaki Ka
nunu, aynen kabul edip tekrar Cumhurbaşkanına 
gönderebilmesi, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu 
ile mümkün olabilir. 

Anayasa değişikliklerine ilişkin Kanunların yürür
lüğe girebilmesi için halkoyuna sunulması zorunludur. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 67, 75 ve 175 inci MaddelerMn De-
ğjştfrünnes! ve Geçici 4 üncü Maddesinin Yürürlükten 

Kakiırüım&tsı Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 fiindi Maddesi aynen ka-
ibuffi eldlmlişltir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci Maddüsi aynen kabul 
edüımlişlfir. 

MADDE 3. — Türkiye Cumhuniyeti Anayasası
nın 175 linçi maddesi aşağıJdafci sekilide değişlMflimiş-
tir, 

Madde 175. — Anayasamın değiştMtaıesi TürlM-
ye Büyiük Mıillle't Meclisli üye (tamsayısının en az üçte 
biri tarafınldan yazıyla teklüf edilebilir. Anayasalım 
ıdeğişbiırilferıesıi hakkımdaki teklifler Genel Kurulıda îkü 
dera 'görüşülür. Değişitirme tekliifiriin kabulü Meçi
sin ü'ye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuy
la mümkündür. 

Anayasanın deği^MImesi hakkındaki teklifl'edin 
görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışın
da, kanunların görüşülmesi ve kiaibuli hakkındaki hü
kümlere tabiidir. 

Oımıburbaşkanı Anayasa değilşiklIMerane ililşkliın 
'kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Bü
yük Milltet Meclisime geri gönderebilir,. Meclis, geri 
gönderilen kanunu, üye tamsayısının üçte Sikli çoğunlu
ğu ile aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı bu kanunu 
halkoyuna sunabilir. 

Mecfsce, üye tamsayısının beşte üçümden fazla ve 
üçte îkliisünden 'az oyla kabul edilen Anayasa değişik
liği hakkındaki kanun, Cumlhurbaşjkanı tarafından 
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(İstanbul Milletvekili Turgut özal ve 199 Arkadaşının 
Teklifi) 

Anayasa değişikliklerine ilişkin Kanunlar Cumhur
başkanınca Resmî Gazetede yayınlandıktan sonra 
halkoyuna sunulur. 

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ait 
Kanunların yürürlüğe girmesi için, halk oylamasına 
ilişkin oy verme kütüklerinde ve sandık listelerinde 
kayıtlı bulunan, oy verme hakkına sahip seçmenlerin 
en az yüzde altmışının halk oylamasına katılması ve 
katılanların yarısından çoğunun kabul oyu kullanmış 
olması gerekir. 

GEÇİCİ MADDE — Anayasanın Geçici 4 üncü 
maddesinde yapılacak değişiklikte, bu Kanunla değiş
tirilen 175 inci madde hükümleri uygulanır, ancak giz
li oy esası uygulanmaz. 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanunla Anayasanın; 
a) 67 nci maddesinde yapılan değişiklik ile bu 

Kanunun Geçici maddesi hükmü Kanunun yayımı ta
rihinde, 

b) 75 inci maddesinde yapılan değişiklik ilk mil
letvekili genel seçiminde, 

c) 104 ve 175 inci maddesinde yapılan değişik
lik, ilk milletvekili genel seçiminden sonra, 

yürürlüğe girer. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Meclise iade efdllrnediiği takdirde halkoyuna sunulmak 
üzere Resmî Gazetede yayımlanır. 

Doğrudan veya Cumhurbaşkanımın İadesi üzerine, 
Meçisin üye tamsayısının üçte ilki çoğunluğu ile ka
bul edlifen Anayasa değişikliğime iüşkiiın (kanun veya 
gerekli görülen ırnaddelörii Cumhurbaşkanı tarafımdan 
halkoyuna sunula'bilür. Halkoylamasına sunulmayan 
Anayasa değişikliğime ilişkin kainim veya üjgüli madde
ler Resmî Gazetede yayımlanır. 

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin 
kanunların yürürlüğe girmesi içiin, halkoylamasında 
kulanjlam geçerli oyların yarışımdan çoğunun «kabul» 
oyu olması ve bu kaıbul oylarının haükoylamasrna iliş
kin oy verme kütüklerinde ve sandık listelerinde ka
yıtlı bulunan, oy verme hakkına sahip seçmenlerin 
üçte birimlden az olmaması gerekir. 

Türkiye Büyük M'ilM Meclisli Anayasa değişM'ük-
lerfiine 'illî̂ kjıı kanunların kabulü sırasında, bu kanu
nun halkoylalmasına sunulması hallinde, Anayasanın 
değişltirfillen hükümlerinden, hangilerinim birlikte han
gilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar. 

MADDE 4. — Türklİye Cumhuriyeti Anayasasının 
Geçidi Dördüncü MadıdesJi yürürlükten kaldırıümıştır. 

Bu Hükmün onaylanfarak yürürlüğe ğiırebillımesi içim 
halkoyuna sunulması zorunlu olup halkoylamasımda; 
kullainıilam geçerli oyların yarısından çoğunun kabul 
oyu dlması ve kabul oylarının halkoylam'asıma ilişkin 
oyverlme kütüklerinde ve sandık üstelerimde kayıtlı 
bulunan oyverme hakkına sahip seçmenlerim üç'te bi
rinden az olmaması gereklin, 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanunun ikinci ımaüdesli ile 

Anayasanın 75 inci maddesinde yapılan değişiklik lilk 
milletvekili genel 'seçiminde, düğer maddeleri ise bu 
Kanunun yayımı tarihlimde yürürlüğe glirer. 

« i » 
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