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I. — TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Sayfa 
. 179 

181 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 184,205,213,250 

A) Tezkereler ve önergeler 184,205,250 

1. — İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve 
103 Arkadaşının, İzmir Milletvekili Erdal 
İnönü, Samsun Milletvekili Hüsamettin Cin-
doruk, Zonguldak Milletvekili Cahit Kara-
kaş ve 101 Arkadaşının ve İstanbul Milletve
kili Turgut özal ve 89 Arkadaşının; Seçim
lerle ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında 10.9.1987 Tarih ve 3403 Sayılı Ka
nunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ka
nun Teklifi ile 10.6:1983 Tarih ve 2839 Sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanununda ve Seçim
lerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında 10.9.1987 Tarih ve 3403 Sayılı Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Sayfa 
Teklifini Görüşmek için Türkiye Büyük Mil
let Meclisini Olağanüstü Toplantıya Çağrı 
önergelerine ilişkin (4/346, 4/347, 4/348) 
TBMM Başkanının olağanüstü toplantı çağrı 
tezkeresi. 184:189 

2. — Adalet Bakanlığına Halil Ertem'in, 
İçişleri Bakanlığına Ahmet Selçuk'un, Ulaş
tırma Bakanlığına İhsan Pekel'in atanmış ol
duklarının uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1402) 

3. — Federal Almanya ve Fransa'ya gide
cek olan Devlet Bakanı Ali Bozer'in dönüşü
ne kadar Devlet Bakanlığına, Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1403) 

4. — Amerika Birleşik Devletlerine gide
cek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun 
dönüşüne kadar Dışişleri 'Bakanlığına, Dev
let Bakanı Hasan Celâl Güzel'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1404) 

5. — Federal Almanya'ya gidecek Kül
tür ve Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 

205 

205 

205 
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Sayfa 
dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlı
ğına, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Metin Emiroğlu'nun vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/14Û5) 205 

6. — İran'a gidecek olan Sanayi ve Ti
caret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın dönüşü
ne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Dev
let Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/140,6) 205 

7. — Amerika Birleşik Devletlerine gide
cek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İsmet Kaya Erdem'in dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı
na, Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt-
ce'be Alptemoçin'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1407) 

8. — Federal Almanya'ya gidecek olan 
Başbakan Turgut Özal'ın dönüşüne kadar 
Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1410) 

206 

206 

9. — Federal Almanya'ya gidecek olan 
Başbakan Turgut özal'ın dönüşüne kadar 
Başbakanlığa, Devlet Bakanı Kâzım Oksay' 
in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1408) 206 

10. — Belçika ve Federal Almanya'ya gi
decek olan Devlet Bakanı Ali Bözerlin dö
nüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Abdullah Tenekeci'min vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1409) 206 

11. — Batı Berlin'de yapılacak Uluslar
arası Demokratlar Birliği toplantısına İstan
bul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın katılma
sına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1411) 206 

12. — TBMM'ce 20.5.1987 tarihi ve 40-
41 sayılı Kararları ile uzatılması onaylanan 
Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, İstan
bul, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerin
deki olağanüstü halin 19.11.1987 günü saat 
17.00Men itibaren 4 ay süre ile uzatılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1412) 250:251 

Sayfa 
B) Öneriler 189,200,251 
a) Siyasî Parti Grubu Önerileri 189,200,251 
1. — Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tek
lifinin Anayasa Komisyonunda ve Genel Ku
rulda görüşülme usulü ile bazı illerde olağan
üstü halin uzatılmasına dair Başbakanlık tez
keresinin görüşülmesine ilişkin Anavatan Par
tisi Grubu önerisi. 189:190,200 

2. •— TB'MM'nin, 29 Kasım 1987 Pazar 
günü yapılması önerilen milletvekili genel se
çiminin kesin sonuçlarının ilanını takip eden 
beşinci gün saat 15.00'te toplanmak üzere ta
tile girmesine ilişkin Anavatan Partisi Gru
bu önerisi. 200ı: 204,251 

C) Çeşitli İşler 213 
1. — Türkiye Cumhuriyetinin altıncı cum

hurbaşkanı Fahri S. Korutürk'ün vefatı dola
yısıyla saygı duruşu. 213 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞME
LER 190,207 

1. — Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve TBMM'nin XVIII 
inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hak
kında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Teklifinin Anayasa Komisyonu
na sevk edilip üzerinden 48 saat geçmeden 
görüşülüp görüşülemeyeceği hakkında. 190:200 

2. — Olağanüstü toplantıda, açık bulu
nan komisyon üyeliği için seçim yapılıp ya
pılamayacağı hakkında. 207:211 

V. — SEÇİMLER 207,211 
s 1. — Anayasa Komisyonunda açık bulu
nan üyeliğe seçim. 207,211:212 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 213,214 

1. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal 
ve 12 Arkadaşının, 10.6.1983 Tarih ve 2839 
Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunuyla 
10.9.1987 Tarih ve 3403 Sayılı Seçimlerle İl
gili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kındaki Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili 
Erdal İnönü, Samsun Milletvekili Hüsamet-
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Sayfa 
tin Cindoruk, Zonguldak Milletvekili Cahit 
Karakaş ve 26 Arkadaşının, 10.9.1987 Tarih 
ve 3403 Sayılı Seçimlerle İlgili Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Mil
letvekili Genel Seçimi Hakkında Kanunun 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484, 
2/483) (S. Sayısı : 620) 213,214:249,268:271 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 252 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 252 
1. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 

in, Tekkeköy beldesindeki Türkiye Halk 
Bankası Şubesinin Samsun İline taşınma ne
denine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı 
(7/2011) 252:253 

2. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, 
Sivas iş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürlüğün

de kayıtlı Endüstri Meslek Lisesi mezunla
rına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu' 
nun yazılı cevabı (7/2175) 253:265 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Beylerbeyi İlkokulunun baş
ka bir hizmet için kullanılmasına niçin mü
saade edildiğine ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/2188) 266 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, TBMM'nde yardımcı hizmet
ler sınıfına alınan personelden bazılarının bi-
lahara genel idare hizmetleri ve teknik hiz
metler sınıflarına geçirilerek ayırım yapıldığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı 
Necmettin Karaduman'm yazılı cevabı 
(7/2217) 266:267 

I. — TUTANAK ÖZETİ 
3 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

16.10.1987 Cuma 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00*te toplanarak 
üç oturum yaptı. 

İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve 103 Arkada
şının, İzmir Milletvekili Erdal inönü, Samsun Mil
letvekili Hüsamettin Cindoruk, Zonguldak Milletve
kili Cahit Karakaş ve 101 Arkadaşının ve İstanbul1 

Milletvekili Turgut Özal ve 89 Arkadaşının; Seçim
lerle İlgili Bazı 'Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi Hakkında 10.9.1987 Tarih 
ve 3403 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Teklifi ile 10.6.1983 tarih ve 2839 Sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanununda ve Seçimlerle İl
gili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türki
ye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Mil
letvekili Genel Seçimi Hakkında 10.9.1987 Tarih ve 
3403 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifini Görüşmek için Türkiye Büyük Mil
let Meclisini Olağanüstü Toplantıya Çağrı önerge
lerine ilişkin (4/346, 4/347, 4/348) 

TBMM Başkanlığının olağanüstü çağrı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Olağanüstü toplantı konusu olan Seçimlerle İlgili 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Millet
vekili Genel Seçimi Hakkında 10.9.1987 tarih ve 
3403 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Teklifi ile 10.6.1983 tarih ve 2839 Sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanununda ve Seçimlerle 
İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi Hakkında 10.9.1987 Tarih 
ve 3403 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifinin (2/484, 2/483) (S. Sayısı : 620) 
Başkanlıkça havale edildiği Anayasa Komisyonun
da, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre 48 saat geç
meden görüşülmesine; 

Kanun tekliflerinin Anayasa Komisyonunda gö
rüşülmesine imkân sağlamak amacıyla, Genel Kurul 
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çalışmaliarına saat 21.00'e kadar ara verilmesine; bu 
saate kadar komisyon raporunun yetişmemesi ha
linde, Başkanlıkça tekrar ara verilmesine; Kanun tek
lifinin 48 saat beklemeden gündeme alınarak görüş
melerine başlanmasına ve bitimine kadar sürdürül
mesine ve görüşmelerin tamamlanması için ertesi 

, günlerde de çalışmalara devam edilmesi; 

Olağanüstü toplantı konusunun bitiminden sonra 
çalışmaların devamına karar verildiği takdirde, bazı 
illerde olağanüstü halin uzatılması 'hakkındaki Baş
bakanlık tezkeresinin görüşülmesine hemen başlana
rak bitirilmesine ilişkin Anavatan Partisi Grubu öne
rileri kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 10 Eylül 1987 
tarihinde XVII nci seçim dönemi bitmeden seçim
lerin yenilenmesi kararı alındığından Anayasanın 114 
üncü maddesine göre görevlerinden ayrılmaları gere
ken Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının yerine, 

Adalet Bakanlığına Yargıtay 14 üncü Hukuk Dai
resi Başkanlığından emekli Halil Ertem'in, İçişleri 
Bakanlığına Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Selçuk'un, 
Ulaştırma Bakanlığına Ulaştırma Bakanlığı Müste
şarı Kısan Fekel'in, atanmış olduklarına; 

Federal Almanya ve Fransa'ya gidecek olan Dev
let Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtce-
'be Alptemoçin'in; 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dış
işleri Bakanı Vahit Halefoğuu'nun dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Celâl 
Güzel'in; 

Federal Almanya'ya gidecek olan Kültür ve Tu
rizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar 
Kültür ve Turizm Bakanlığına, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun; 

İran'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Hüseyin Cahit Aral'ın, dönüşüne kadar Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Tınaz 
Titiz'in; 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dev- , 
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Er-
dem'in, dönüşüne kadar Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcılığına Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurteebe Alptemoçin'in; 

istü) 16.10.1987 0 : 1 

Federal Almanya'ya gidecek olan Başbakan Tur
gut Özai'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem' 
in; 

Federal Almanya'ya gidecek olan Başbakan Tur
gut özai'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa Devlet Ba
kanı Kâzım Oksay'ın; 

'Belçika ve Federal Almanya'ya gidecek olan Dev
let Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

Batı Berlin de yapılacak Uluslararası Demokrat
lar Birliği toplantısına İstanbul Milletvekili Bülent 
Akarcalının katılmasına, İlişkin Başbakanlık tezkeresi 
kabul edildi. 

Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe 
ANAP Grubunca aday gösterilen Kütahya Milletve
kili Mustafa Uğur Ener seçildi. 

Türkiye Cumhuriyetinin altıncı Cumhurbaşkanı 
Fahri S. Korutürk'ün vefatı dolayısıyla saygı duru
şunda bulunuldu. 

10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanunu ile 10.9.1987 Tarih ve 3403 sayılı Seçimlerle 
Itlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Mil
letvekili Genel Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/484, 2/483) 
<S. Sayısı : 620) maddeleri ve tümü kabul edildi ve 
kanunlaştığı açıklandı. 

TBM'M'nin 20.5.1987 tarihli ve 40-41 sayılı Ka
rarlan ile 19.7.1987 günü saat 17.00'den geçerli ol
mak üzere 4 ay süre ile ilanı ve uzatılması onayla
nan, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, İstanbul, 
Mardin, • Siirt, Tunceli ve Van illerindeki olağanüstü 
halin 19.11.1987 günü saat 17.00'den geçerli olmak 
üzere 4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ile; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Kasım 1987 
Pazar günü yapılması kararlaştırılan Milletvekili Ge
nel Seçiminin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Ku
rulunca, Türkiye radyo ve televizyonlarından ilanını 
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takip eden beşinci gün saat 15.00'te toplanmak üze
re tatile girmesine ilişkin Anavatan Partisi Grubu 
önerisi; 

Ka'bul edildi. 
Alınan karar gereğince milletvekili genel seçimi 

kesin sonuçlarının, Yüksek Seçim Kurulunca ilanını 
takip eden beşinci gün saat 15.00'te toplanmak üze
re, birleşime saat 02.50'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Edirne Kırklareli 
İsmail Üğdül Cemâl Özbilen 

Kâtip Üye 
Van 

Fevzi Necdet Erdinç 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

16 . W . 1987 Cuma 

Kanun Hükmünde Kararnameler 
1. — Devlet Memurları ile Diğer Kamu Görev

lilerinin Aylıklarının Ödeme Zamanının Değiştiril
mesinle Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/890) 
(Pılan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş (ta
rihi : 10.9.1987) 

2. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Ba
zı Hüküm'lerMn Değiştirilmesıi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (1/891) ( M ü Eğitim Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1987) 

3. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname (1/892) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.9.1987) 

Tasarılar 
1. — 1988 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/893) 

(Plan ve Bütçe Komisyonuma) (Başkanlığa geilıiş ta
dili : 15.10.1987) 

2, — Katma Bütçeli Kuruluşların 1988 Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı (1/894) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geiliş tanilhi : 15.1.1987) 

Teklifler 
1. — Amasya Milletvekilli Arsan Savaş Arpacıoğ-

laı'nun, 17.3.1981 Tarihli ve 2429 Numaralı Ulusal' 
Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna B;r Fık
ra Eklenmesi Hakkında Kanun Tdkl'ifi (2/480) (İçiş
leri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tartihi : 9.9.1987) 

2. — İstanbul Milletvekilli Hayrettin Eîmas'm; 
22.5.1986 Tanih ve 3290, 18.5.1987 tarih ve 3366 Sa
ydı Kanunlar ile Değişik 24.2.1984 tarih ve 2981 Sa

yılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/481) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunla) (Başkanlığa geliş tarihli : 
15.9.1987) 

3. — Sürt Mıilletvekili Aydın Baran ve 6 Arka
daşının; Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması ve Türkiye Büyük Mle i Mecl'ısinin XVIII 
inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında 3403 
Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldmtoası Hakkında 
Kanun Teklifli (2/482) (Anayasa Korn'isyanuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.10.1987) 

4. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü, Samsun Mil
letvekili HüsameÜtin Cindoruk, Zonguldak 'Milletve
kili Oalhıit Karakaş ve 26 Arkadaşının; 10.9.1987 Ta
rih ve 3403 Sayılı Seçimlerle Îİgü Bazı Kanunlarda 
Doğişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Daiir 
Kanun Teklifi (2/483) (Anayasa Kondisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.10.1987) 

5. — İstanbul Mıilletvekili Turgut Özal ve 12 Ar
kadaşının; 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Mıiiletveki
li Seçimi Kanunuyla 10.9.1987 Tarih ve 3403 Sayılı 
Seçimlerle 'İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
ması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci 
Dönem 'Milletvekili Genel 'Seçimi Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi 
(2/484) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanhğa geliş ta
rihi : 14.10.1987) 
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6, — Çorum Milletvekilli İlhan Tombuş ve 2 Ar
kadaşının; 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Ba
zı Maddelerinim Değiştirilmesi ve Bu Kıaınıunıa Bir 
Geçici Madde Elenmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/485) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 14.10.1987) 

Tezkereler 
1. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi (3/1389) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerimden Kurulu Kanma Komisyona) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 29.9.1987) 

2. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar ile Diyarbakır 
Milletvekili Kadir Nanin'ıin Yasaımia Dokunulmazlık-
larınııı Kaldırılması Hakkımda Başbakanlık Tezkere
si (3/1390) (Anayasa ve Adalet Komlisyoniarı Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geKiş 
tarilhi : 29.9.1987) 

3. — İzmir Milletvekilli Erdal İnönü'mün Yasama 
Dokunutaaızlığıniin Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi (3/1391) (Anayasa ve Adalet Kotmis-
yomılan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 29.9.1987) 

4. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama 
Dokunulmazlığımın Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi (3/1392) (Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.10.1987) 

5. — Izmıiır Milletvekilli Erdal İnönü'nün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi (3/1393) (Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Baş
kanlığa geliş tarilhi: 1.10.1987) 

6. — Samsun Milletvekili Hüsamettin Oindoruk* 
un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/1394) (Anayasa ve Ada
let Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.10.1987) 

7. — Kırşehir Milletvekili İsmet Ergül'ün Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi (3/1395) (Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.10.1987) 

8. — Erdal Brtuğrul Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerline Getirilmesi Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1396) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 14.10.1987) 

9. — Katma Bütçeli İdarelerin 1986 Bütçe Yılı Ke-
sıinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bii-
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diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi (3/H97) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1987) 

10. — Genel Bütçeli Dairelerin 1986 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uygunluk 
Biıldliriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi (3/1398) (Plan ve Bütçe Komisyonuma) (Baş
kanlığa geliş tarihi': 14.10.1987) 

11. — Adana Miletvekiii Vehbi Batuman'ın Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılimıası Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/1399) (Anayasa ve Adalet Ko-
misyoniları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.10ı. 1987) 

12. — İzmir Milletvekili Durean Bmirbayer'in 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1400) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.10.1987) 

13. — Samsun Milletvekili Hüsamettin Oindo-
ruk'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1401) (Anayasa ve • 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.10.1987) 

Raporlar 
1. — Cumhurbaşkanlığınım 1986 Malî Yılı Kesin-

hesa'bına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesap
larını İnceleme Komisyonu Raporu (3/1333) (S. Sa
yısı : 618) (Dağıtma tarihi : 16.10.1987) (GÜNDE
ME) 

2. —' Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay 
Başkanlığınım 1.986 Malı Yılı Kesinhesabına İlişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplıarını İnceleme 
Komisyonu Raporu (5/142) (S. Sayısı : 617) (Dağıt-
ma tarihi: 16.10.1987) (GÜNDEME) 

3.j — İstanbul Milletvekilli Turgut özai ve 12 
Arkadaşının, 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanunuyla 10.9.1987 Tarih ve 3403 
Sayılı Seçimlerle İlgiili Bazı Kanunilıarda Değişiklik 
Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
indi Dönem Miletvekiii Genel Seçimi Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tek
lifi ile İzmir Milletvekili Erdal İnönü, Samsun Mil-
letvekil Hüsamettin Cindoruk, Zonguldak Milletve
kili Cahit Karafcaş ve 26 Arkadaşının, 10.9.1987 Ta
rih ve 3403 Sayılı Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Mec-
İsimıim XVIII inci Dönem Milletvekilli Genel Seçi
mi Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dailr Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
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(2/484, 2/483) (S. Sayısı : 620) (Dağıtma tarihi : 
16.10.1987) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantağlu'm'un 

Ereğli Demir - Çelik 'Pabrikasınca sanayicilere tahsis 
edilen DKP mamulü saçlarım fahiş fiyatla piyasada 
satıldığı iddiasına ilişkin Devlet 'Bakanından yazılı so
ru -önergesi! (7/2226) (Başkanlığa geliş tenini: 10.9.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi NalıbantoğLu'nun, 
Doğu Anadolu Bölgesindeki üreticilerin bazı sorun
larına 'ilişkim Tarım Orman ve Köylşlerâ Bakamından 
yazılı soru önergesi (7/2227) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.9.1987) 

3. — Erzurum Milletvekili 'Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Doğu Anadolu'da gerçekleştirilen yapalğı alımlarına 
ve yapağı üreticilerinin sorunlarınla ilişkin Devlet Ba
banından yazılı soru önergesi (7/2228) (Başkanlığa 
geliş tarihi': 10.9.1987) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
güvenlik görevlileri arasında mesai ve ücret yönünden 
farklılık, bulunduğu iddiasına ilişkim İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/2229) (Başkanlığa ge
liş tarihli : 10.9.1987) 

5. — Edirne MıMetvekiii Türkân Turgut Arıkan' 
m, Ankara iBüyükşehir Belediyesince vatandaşlarla sa
tılan kömürlerim noksan ve tozlu olduğu iddialarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2230) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1987) 

6. — Ankara Milletvekili Mehmet 'Seyfi Oktay'ın, 
Ankara Büyükşehir Belediyesince vatandaşlara satılanı 
kömürlerin möisan olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2231) (Başkanlığa ge
liş tarihi':. 7.10.1987) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanto&lu' 
nun, Erzurum İline bağlı 'bazı köylerin içme suyu, 
sulama kanalı ve köprü sorunlarına ilişkin Tarım Or
man ve Köyiışleri Balkanından yazılı soru önergesi 
(7/2232) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1987) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve 103 arka

daşının, 1 Ekim 1987 tarihimde verilen Türkiye Bü
yük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya çağın öner
gesinin işleme konmamasına ilişkin Başkanlık tutu
mu hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarımca 'bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/23) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.10.1987) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 

101 arkadaşının, Türkiye Büyük M'iliet Meclisini ola
ğanüstü toplantıya çağın önergelerinin işleme konma
ması nedenlerimin tespit edilmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca 'bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/68) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1987) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Fevzi Necdet Erdinç (Van) 

BAŞKAN — Sayın ımıilletvelkilieri, Anayasamın 
93 üncü, İçtüzüğün 7 nci maddelerine uygun olarak 
yeterdi sayıda milletvekili tarafından Başkanlığımıza 
verEen üç ayrı önerge üzerinde olağanüstü topda-

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve 103 Ar

kadaşının, İzmir Milletvekili Erdal İnönü, Samsun 
Milletvekili Hüsamettin Cindoruk, Zonguldak Millet
vekili Cahit Karakaş ve 101 Arkadaşının ve İstanbul 
Milletvekili Turgut Özal ve 89 Arkadaşının; Seçim
lerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi Hakkında 10.9.1987 Tarih 
ve 3403 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Teklifi ile 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununda ve Seçimlerle İlgili 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Milletve
kili Genel Seçimi Hakkında 10.9.1987 Tarih ve 3403 
Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifini Görüşmek için Türkiye Büyük Millet Mec
lisini Olağanüstü Toplantıya Çağrı önergelerine iliş
kin (4/346, 41347, 4/348). TBMM Başkanının ola
ğanüstü toplantı çağrı tezkeresi. 

'BAŞKAN — Gündemimizin «Başkanlığın Ge
nel Kurula Sunuşları» kısmına geçiyoruz. 

Evvela, Başkanlığım olağanüstü toplantı çağrısı 
yazısını, İçtüzüğün 7 nci mıaddesliıne göre okutuyo
rum! : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından 
'bildiriilmıiştiir. 

Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılması ve Türkiye 'Büyük Mıiil'dt Meclisinin XVIII 
inci Dönem Milletvekilli Geneli Seç:ımii Hakkında 
.10.9.1987 Tarih ve 3403 Sayılı Kanunun Yürürlük
ten Kaldırıllmasına Dair Kanun Teklifi ile 10.6.1983 
Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekilli Seçitmi Kanunun
da ve Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiifclik 

nan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3 üncü Birle
şimini açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere haşlı
yoruz., 

Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Metitisimlim 
XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hak
kında 10.9.1987 Tarih ve 3403 Sayılı Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimıi Görüş
mek için; 9.10.1987 tarihimde 104 milletvekili, 
12.10.1987 tarihinde 104 'milletvekili ve 14.10.1987 

üarihıinde 90 milletvekili tarafından verilen önergeler 
üzerine Anayasanın 93 üncü ve İçtüzüğün 7 nci 
maddeleri gereğince Türikiye 'Büyük Millet Meclisi
ni 16 Ekimi 1987 Cuma günü saat 15.00'de toplan
tıya çağırıyorum. 

Sayın milletvekilerinin toplantı günü hazır bu
lunmaları ve bu çağrının valiler tarafından iJlerii 
çevresindeki sayın milletvekillerine duyurulması rica 
olunur., 

Necmetitlin Karaduman 
Türkiye' Büyüık Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Şimdi de olağanüstü toplantıya çağrı 
önergelerini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesi 9 Ekim 1987 günü aldığı 

'kararla 3403 sayılı Kanunun 8 inci maddesini Ana
yasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Yüksek mahke-
rnenıim aldığı bu karardan sonra 1 Kasım 1987 ta
rihinde yapılması 3403 sayılı Kanunla kararlaştırı
lan milletvekili seçimlerlinin yapılmasına hukuken 
imkân kalmamıştır. 

Yüce Meclisimizin söz konusu 'kanunu kabul et
tiği 10.9.1987 tarihli toplantısında, toplantıyı yöne
ten Başkam aynen şu ifadeyi kutlanmıştır : 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Kasım 1987 
Pazar günü yapılması kararlaştırılan Milletvekili Ge
nel Seçiminin kesin sonuçlarının, Milletvekili Seçimi 

IIL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Kanununun-3 7 nci maddesinin 2 noi fıkrasına ve Mil
let Meclisi 'İçtüzüğünün 3 üncü maddesine göre, Yük
sek Seçim Kurulunca Türkiye radyo ve televizyonla-^ 
rından ilanını takip eden 5 inci gün saat 15.00'de top
lanmak üzere birleşirnıi kapatıyorum.» 

Demek oluyor ki, Meclis halen tatilde bulunmak
tadır. Çünkü, Anayasanın 'amir hülkmü gereğince 
17 nci dönem Millet Meclisinin görevi 18 'inci dönem 
Millet Meclisi teşekkül edinceye kadar devam etmek
tedir. öte yandan, 3 kez 101, 104 ve 105 imza »ile is
tenilen olağanüstü toplantı taleplerimiz reddedilir
ken, Sayın Başkan, aynen şu gerekçeleri kullanmış
tır: 

1. Olağanüstü toplantı yapılırsa seçimin erte
lenmesi sözkonusu olduğundan, bir kaos ortaya çı
kabilir. 

2. Olağanüstü haller için mutlaka olağanüstü 
bir durumun meydana gelmesi gerekir. 

3.) Toplumumuzda, olağanüstü toplantının pek-
çok çalkantı ve lihtilafclara yol açması kaçınılmazdır. 

1 Kasım'da seçimlerin fiilen ve hukuken yapıla
mayacağı, Anayasa Mahkemesinin açıklanan Aptal 
gerekçesiinden anlaşılmaktadır. Hem de yorumladı
ğımız gibi fevkalade bir durum hâsü olmuş bulun
maktadır. 

Bu nedenlerle, aşağıda imzası bulunan bizler, or
taya çıikan mevcut hukukî durumun görüşülmesi ve 
yasama faaliyetimin sürekli hale gelebilmesi için 
Türkiye Büyük Millet Meclisimin 13 Ekim 1987 gü
nü saat 15.001te olağanüstü toplantıya çağrılmasını 
arz ve rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

Vural Arıkan 
İzmir 

Vehbi Batuman 
Adana 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Sururi Baykal 
Ankara 

Halil İbrahim Karal 
Ankara 

Hüseyin Şen 
Artvin 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Doğan Kasaroğlu 
İstanbul 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Kâzım İpek 
Amasya 

Neriman Elgin 
Ankara 

N. Abdullah Resuloğlu 
Ankara 

İskender Cenap Ege 
Aydın 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Şerafettin Toktaş 
Balıkesir 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Nevzat Yağcı 
Elazığ 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Akif Kocaman 
Gümüşhane 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Sabit Batumlu 
İstanbul 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Bilal Şişman 
İstanbul 

Ahmet Memduh Yaşa 
İstanbul 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Yılmaz Önen 
İzmir 

Ahmet Süter 
İzmir 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Halis Soylu 
Kars 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Salim Erel 
Konya 

Nadir Pazarbaşı 
Çanakkale 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

S. H. Konuksever 
Edirne 

Veysel Varol 
Erzincan 

Cemal Büyükbaş 
Eskişehir 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Ali İhsan Elgin 
İçel 

Ömer Necati Cengiz 
istanbul 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

HayruHah Olca 
îzmir 

Turgut Sunalp 
İzmir 

Aziz Kaygısız 
Kars 

Musa öğün 
Kars 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Sabri Irmak 
Konya 
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Emin Fahrettin Özdilek 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Atilla Sın 
Muş 

Arif Toprak 
Niğde 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Hasan Altay 
Samsun 

Aydın Baran 
Siirt 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Cemal Özdemir 
Tokat 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Fevzi Necdet Erdinç 
Van 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Fahri Şahin 
Malatya 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 

H, Avni Sağesen 
Ordu 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Halit Barış Can 
Sinop 

Şevki Taştan 
Sivas 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Enver Özcan 
Tokat 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Musa Ateş 
Tunceli 

Yusuf Demir 
Uşak 

Mirza Kurşunluoğlu 
Van 

Cahit Karakaş 
Zonguldak 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

İbrahim Turan 
Gümüşhane 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

10,9.1987 Tarih ve 3403 sayılı Seçimlerle tlgi'M 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, anlaşılmıyor, bu şekilde toplantı ya
pılamaz... 

BAŞKAN — Sayın Bayeziit, tabiatıyla, Başkan
lığın şu anda yapabileceği bir husus yok. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Toplantıya çağırıyorsunuz; ses anlaşılmadıktan son
ra toplantının ne anlamı var? 

BAŞKAN — Efendim, ses tesisatı deneme saf
hasındadır vo şu anda da teknisyenler çalışıyorlar. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Aceleniz mi var 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Düzelecektir efendim. 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Yapa
mıyorsanız bırakın bu işi» 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Ara 
verin ara! 

BAŞKAN — Buyurun, okuyun efendim... * 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

10.9.1987 Tarih ve 3403 sayılı Seçimlerle İlgili 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Millet
vekili Genel Seçimi Hakkında Kanunun 8 inci mad
desinin Anayasaya aykırı olduğu Yüksek Mahkeme
ce tespit edilmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur. Böy
lece sözkonusu kanunun Türkiye Büyük Millet Mec
lisince kabul edildiği tarihten itibaren neden olduğu 
siyasal ve hukuksal belirsizlikler Anayasa Mahke
mesinin bu kararıyla açıklığa kavuşturulmuştur. 

Kararın getirdiği bu açıklığa rağmen, başta Baş
bakan olmak üzere, iktidar partisinin bazı yetkilileri 
Anayasa Mahkemesi kararına aykırı söz ve beyan
larda bulunmaya devam etmektedirler. Bu ise, siya
sal çalkantıların artmasına neden olmaktadır. 

Ülke çapında huzursuzlukların doğmasını önle
mek ve mevcut hukuksal boşluğu gidererek seçim
lerin erken bir tarihte yapılmasını sağlamak mak
sadıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin acilen top
lanarak duruma el koyması bir zaruret hailine gel
miştir. 

Bu nedenle, ekte sunduğumuz kanun teklifini 
görüşüp karara bağlamak üzere, Türkiye Büyük 
Millet Meclislinin, Anayasanın 93 üncü maddesi ge
reğince 14.10.1987 Çarşamba günü saat 15.00'te ola
ğanüstü toplantıya çağırılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Erdal inönü 
izmir 

Cahit Karakaş 
Zonguldak 

Cüneyt Canver 
Adana 

Metin Üstünel 
Adana 

Kâzım ipek 
Amasya 

Neriman Elgin 
Ankara 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

iskender Cenap Ege 
Aydın 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Cahit Tutum 
Balikesir 

Turgut Yaşar Gülez 
Bolu 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Feyzullah Yüdırır 
Gaziantep 

Turgut Sera Tirali 
Giresun 

Tevfik Bilal 
Hatay 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Edip özgenç 
içel 
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Hüsamettin Cindoruk I 
Samsun 

Vehbi Batuman 
Adana 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Sururi Baykal 
Ankara | 

Halil İbrahim Karal 
Ankara 

N. Abdullah Resuloğlu 
Ankara 

Nevzat Bıyıklı 
Artvin 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Muh ittin Yıldırım 
Edirne 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Lezgin önal 
Hakkâri 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Ali ihsan Elgin 
içel 

Durmuş Fikri Sağlar 
içel 

Ömer Necati Cengiz 
istanbul 

Yılmaz ihsan Hastürk 
istanbul 

Tülay öney 
istanbul 

Namık Kemal Şentürk 
istanbul 

Vural Arıkan 
izmir 

Yılmaz önen 
izmir 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Musa Öğün 
Kars 

Mehmet Uner 
Kayseri 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 
Salim Erel 

Konya 
Ayhan Fırat 

Malatya 
Sümer Oral 

Manisa 
Süleyman Çelebi 

Mardin 
tdris Gürpınar 

Muğla 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 
Ali Mazhar Haznedar 

Ördü 
Bahriye Üçok 

Ördü 
Hasan Altay 

Samsun 
özer Gürbüz 

Sinop 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

Sivas 

Vecihi Ataklı 
! Şanlıurfa 

1 Salih Alcan 
1 Tekirdağ 

Hüseyin Avni Güler 
istanbul 

Doğan Kasaroğlu 
istanbul 

Günseli Özkaya 
istanbul 

Ahmet Memduh Yaşa 
İstanbul 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Ahmet Süter 
izmir 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Halis Soylu 
Kars 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Sabri Irmak 
Konya 

Ümit Canuyar 
Manisa 

ismet Tufhangil 
Manisa 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

Arif Toprak 
Niğde 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Ruşan Işın 
Sivas 

Şevki Taştan 
Sivas 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Cemal Özdemir 
Tokat 
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Osman Bahadır 
Trabzon 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Coşkun Bayram 
Adana 

Musa Ateş 
Tunceli 

Fevzi Necdet Erdinç 
Van 

Köıtsal Toptan 
Zonguldak 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 
Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Rüştü Şardağ 
îzmiıj 

BAŞKAN — Bu okunan iki önergede, bir arka
daşımız imzasını geri almıştır; Sayın Barış Can, bu 
önergelere iştirak ettiğini ifade etmeıktedir. 

ERTÜĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş-
ikan, benim hıiç imzam olmadığı halde ismim okun
du. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğrul Gökgün, okunan iki 
önergeden 'birinde, (isminin okunduğunu, kendisinin 
'böyle' bir imza atmadığını beyan etmektedir; açıklı
yorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Tüırlkıiye Büyük Millet 'Meolıiısi Başkanlığına 
10.9.1987 tarih ve 3403 sayılı Seçknlierle fitili 

Bazı Kanunlarda Değişiklik, Yapıtknası ve Türkiye 
Büyük Milet Medisıin'in XVIII inci Dönem Millet
vekili Genel Seçimi Hakkımda Kanunum 8 dınoi mad-
idesi Anayasa Mahkemesince liptal edilmiştir. Ana
yasa Mahkemesinin bu 'kararı, seçimlerin söz konu
su kanuna göre, 1 Kaisım 1987 tarihinde yapılması
na herhangi bir engel teşkil etmemektedir. Nitekim, 
Anayasa Mahkemesi, kendisine yapılan müracaata 
rağmen, erken seçimin 1 Kasım 1987 tarihimde ya
pılmasını emreden adı geçen kanonum 18 liınci mad-
desinin Anayasaya uygunluğunu tespit ederek, kara
ra bağlamıştır. Buna rağmen, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde grubu 'bulunan siyasî partiler, Ana
yasa Mahkemesinin kararını, seçimlere katılmamak 
için bir gerekçe ve 'bahane olarak kulianımak iste
mişlerdir. Adi geçen partilerin, genel başkanları ve 
diğer yetklüilleri, yaptıkları açıklamalar ve fiilî teşeb? 
büslerle, 1 Kasım 1987 tarihinde yapılacak seçimle
rin üzerinde büyük bir tartışma başlatarak, bu se
çimlerle teşekkül edecek Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin üzerine, ileride telafisi mümkün olmayacak bir 
gölge düşürme tehlikesine yol açmışlardır. 

Yapılacak seçimlere en küçük bir leke düşürme
mek, bu seçimlerden sonra teşekkül edecek Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin üzerinde hiçbir tartışma ol
mamasını temin etmek için, erken seçimlerin makul 
bir süre sonra yapılmasını sağlamak maksadıyla Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin acilen toplanarak du
ruma 2İ koyması bir zaruret haline gelmiştir. Bu se
beple, ekte sunduğumuz kanun teklifini görüşüp ka
rara bağlamak üzere, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Anayasanın 93 üncü maddesi gereğince bu haf
ta içinde olağanüstü toplantıya çağrılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Turgut özal 
istanbul 

Ahmet Şevket Gedik 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

ismet özarslan 
Amasya 

Ali Bozer 
Ankara 

Hüseyin Barlas Doğu 
Ankara 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Halil Şıvgın 
Ankara 

Sudi Türel 
Antalya 

Necat Tunçsiper 
Balıkesir 

Kârnran inan 
Bitlis 

Fuat öztekin 
Bolu 

A. Kurtcebe Alptemoçin 
Bursa 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Metin Balıbey 
Afyon 

M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 
Afyon 

Mehmet Yaşar 
Ağn 

Hasan Adnan Tutkun 
Amasya 

Kâmil T. Coşkunoğlu 
Ankara 

Osman Işık 
Ankara 

Hazım Kutay 
Ankara 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Ankara 

Oğan Soysal 
Ankara 

Kadri Altay 
Antalya 

Fennü Islimyeli 
Balıkesir 

Rafet İbrahimoğlu 
Bitlis 

Kâzım Oksay 
Bolu 

Sait EMnci 
Burdur 

ilhan Aşkın 
Bursa 
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M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Ünal Akkaya 
Çoruım 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

İsmail Üğdül 
Edime 

Zeki Yavuztürk 
Elazığ 

tsmet Oktay 
Eskişehir 

Mustafa Rüştü Taşar 
Gaziantep 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İsmail Safa Giray 
İstanbul 

Altân Kavak 
İstanbul 

Reşit Ülker 
İstanbul 

özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir, 

İlhan Aküzüm 
Kars 

Şaban Küçükoğlu 
Kastamonu 
Ziya Ercan 

Konya 
Beşir Çelebioğlu 

Mardin 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

Mardin 
Ali Babaoğlu 

Nevşehir 
Haydar Özalp 

Niğde 

Nihat Akpak 
Sakarya 

Onural Şeref Bokurt 
Çanakkale 

İlker Tuncay 
Çankırı 

M. Besim Göçer 
Çorum 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Mehmet özdemir 
Elazığ 

Mustafa Balcılar. 
Eskişehir 

Hasan Celâl Güzel 
Gaziantep 

Akif Kocaman 
Gümüşhane 

Abdurrahman Demirtaş 
Hatay 

. F. Mihriban Erden 
İsparta 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Ömer Ferruh llter 
İstanbul 

İbrahim özdemir 
İstanbul 

ismet Kaya Erdem 
izmir 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 
H. Sabri Keskin 

Kastamonu 
Mustafa Şahin 

Kayseri 
İlhan Dinçel 

Malatya 
M. Necat Eldem 

Mardin 
Nazmı Önder 

Muş 
Faruk Dirik 

Nevşehir 
Turgut Halit Kunter 

Rize 

Mustafa Kılıçaslan 
Sakarya 

Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

Osman Doğan 
Şanlıurfa 

Ahmet Karaevli 
Tekirdağ 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

M. Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Hüseyin Aydın Arvasi 
Van 

Rıza Öner Çakan 
Zonguldak 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, bir 
hususu dikkatinize arz etmek istiyorum. Okunan üçün
cü önergede, Meclis Başkanlığına verilirken, çağın 
gün ve saati ile toplantı gün ve saati belirtilmemiştir. 
Sanıyorum nazarı dikkatinizi çekmiştir. îçtüzüğüa 
7 nci maddesine göre... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

B) ÖNERİLER 

a) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1. — Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinin Anayasa 
Komisyonunda ve Genel Kurulda görüşülme usulü 
ile bazı illerde olağanüstü halin uzatılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresinin görüşülmesine ilişkin Ana
vatan iartisi Grubu önerisi. 

BAŞKAN — Okunan önergeler uyarınca görüşül
mesi gereken, İzmir Milletvekili Erdal inönü, Sam
sun Milletvekili Hüsamettin Cindoruk, Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş ve 26 arkadaşının Seçim
lerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem 
Milletvekili Seçimi Hakkında 10:9.1987 Tarih ve 3403 
Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifiyle İstanbul Milletvekili Turgut özal 
ve 12 arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayıü Mil
letvekili Seçimi Kanununda ve Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Milletvekili Ge
nel Seçimi Hakkında 10.9.1987 tarih ve 3403 sayılı 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifi henüz Komisyonda görüşülmemiştir. Genel Ku
rulda hemen ele alınması ve görüşülmesi mümkün de
ğildir; ancak bu konuda Anavatan Partisi Grubunun, 
İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrasına göre ve-

— 189 — 



T. B. M. M. B: 3 (Olağanüstü) 16.10.1987 0 : 1 

rilmiş önerisi vardır; okutup ayrı ayn oylarınıza su
nacağım. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, bizim de bir önergemiz var, onun da görü
şülmesi gerekiyor, önce onu okutun, zabıtlara geçsin 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sıra gelecek. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Öner
ge verdik Sayın Başkan, evvela onu okutmanız la
zım. 

BAŞKAN — Gelecek efendim... 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, öncelik, önergededir. 

BAŞKAN — Efendim, o önergeyi de okutaca
ğım. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Başkanlığa geliş 
sırasına göre işlem yapmak durumundasınız. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — O önergeyi de okutacağım, o öner
geyi de okutacağım efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 
Başkan önergelerin hepsini okutmanız lazım, (DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, o önergeyi de okutacağım, 
birlikte işleme koyacağım. (Gürültüler) Sabırlı olun 
efendim, sabırlı olun. (DYP sıralarından gürültüler) 
Sabırlı olun efendim, sabırlı olun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisti Başkanlığıma 
16 Ekim 1987 günü Danışıma Kurulu Toplantısın

da siyasî parti grupları arasımda oybirliği sağlanama
dığımdan grubumuzun aşağıdaki önerilerinim içtüzü

ğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun ona
yına sunulmasını arz edenim, 

'Saygılarımla. 
Haydar Özalp 

Grup Başkanvekiii 
öneriler ı 
l\ Olağanüstü toplantı Ikomusu (Seçimlerle İlgili 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye 
Büyük Millet Meclislinin XVIII inci Dönem Millet
vekili Genel Seçimli Hakkında 10.9.1987 'tarih ve 
3403 sayılı Kanunun Yürüdükten Kaldırilmiasıma Da
ir Kanun Teklifi ile 10.6.1983 tarafa ve 2839 sayılı 
Milletvekilli Seçimli Kanununda ve Seçimlerle ilgili 
Bazı Kanunlarda Değişiikiıiık Yapılması ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin XVIII inoi Dönem Milletve
kili Genel Seçimi Hakkında 10.9.1987 tarih ve 3403 
sayılı Kanunda Değişiikük Yapılmiaısıma Dair Kanun 
Te'klifi) mim, Başkanlıkça havale edildiği Anayasa Ko
misyonunda içtüzüğün 37 noi maddesine göre «48 sa
at geçmeden görüşmelerine başilamıması hususu öne
rilmiştir.» 

2< Kanun tekliflerinin, Anayasa Komisyonunda 
görüşülmesin© imkân sağlamak amacıyla, Genel Ku
rul çalışmalarına saat 21.00'e kadar ara verilmesine; 
bu saate kadar komisyon raporunun yetişmemesi ha
linde Başkanlıkça tekrar ara verilmesi, komisyon ra
porunum 48 saat höfclenmedenı gündeme alınarak 
görüşmelerime 'başlanması ve 'bitimime kadar sürdü
rülmesi, görüşmelerim 'tamamlanması için ertesi gün
lerde de çalışmalara devam edilmesi önerilmiştir. 

3̂  Olağanüstü toplantı konusunun bitimimden 
sonra çalışımalıarım devamıma karar verildiği takdirde, 
aoil 'bir komu olan bazı illerde olağanüstü halim uza
tılması faaklkındafci Başbakanlık tezkeresinin görüş
melerinle hemen 'başlanarak 'bitirilmesi önerilmiştir. 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

7. — Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması ve TBMM'nin XVIII inci Dönem Mil
letvekili Genel Seçimi Hakkında Kanunun Yürür-
lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifinin Ana
yasa Komisyonuna sevk edilip üzerinden 48 saat 
geçmeden görüşülüp görüşülemeyeceği hakkında. 

BAŞKAN — Şimdi, usul tartışması açıyorum. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Dün tarafsız olduğumu söyllüyoırdum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehimde, aleyhinde ikişer üyeye söz 
vereceğim, 

Sayım Tutum?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhimde, buyurun. 
GÜNlSELt ÖZKAYA (istanbul) — Usul hak

kında söz istiyorum1. 
BAŞKAN — Buyurum Sayım Tutum. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Aley

himde söz liıstiyorıum. 
BAŞKAN — Buyurum Sayım Tutum. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (IstantHil) — Müzakere

lerin usulü hakkımda söz (istiyorum Sayım Başkan. 
BAŞKAN — Ne konuda ©fendim? 
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GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Efendim, Tür
kiye Büyük Millet Meclisin'im, bu toplantısının Ana
yasa ve İçtüzüğe göre usulüne uygun toplanıp top
lanmadığı konusu 'hakkında görüşmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, 'Meclis usulüne göre top
lanmıştır. (Gürültüler) 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Hayır efen
dim!.. 

BAŞKAN — 'Efemdim, müsaade 'buyurun; neden?.. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Müsaade edin 

anlatacağım. İçtüzük hükmüne göre... 
BAŞKAN — Ne diyor İçtüzük? 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Müsaade ed;n 

kürsüden anlatayım. 
BAŞKAN — Kani olayım, söz veririm efendim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Bir tane de-
ğiilki birkaç tane var. Müsaade edin söyleyeyim, ka
bul etmezseniz etmeyin efendim. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 7 nci madde
sine göre önergeler verilmiş, iki kanun teklifini gö
rüşmek üzere fevkalade 'toplantıya çağrılmış... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Efendim, be
nimi söyleyeceğim o konu değil; o çağrıdan sonra şu 
yapılan toplantıda zaitıâlim'izin Başkanlık yapıp yapa
mayacağı konusunda efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — .., 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Neden sesi kıs

tınız, açın da herkes konuşsun, 
'BAŞKAN — Sayın Günseli Özkaya, mikrofona 

bir vurur musunuz? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Siz 

miletiın 'sesimi kıs'amazsınız Sayın Başkan. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Bravo Meclis 
Başkanına, bravo! 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manüsa) — Memle
ketin düzenimi bozdunuz, Meclisin düzenini bozdunuz. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Mola verin Sayın 
Başkan, ara verin efendim, 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, siz devam edin efen
dim, ben işitiyorum, zapta geçsin efendim, zapta geç
sin, siz buyurun lütfen, ondan sonra zatıâlıinize söz 
vereyim, (SHP, DYP ve DSP sıralarından gürültüler) 
Müsaade buyurun efendim. 

Buyurun Sayın Günseli özkaya. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İsambul) — Sayın Başkan, 

sayın mil'letvekiileri; hepiniziin bildiği gibi, Tür'kiye 
Büyük Millet Meclisimin tatil döneminde, sanıyorum 
101 imza lille, gene aynı konuda, miMetvebil'leri Mec

lisin olağanüstü toplantısını Meclis Başkanlığından, 
yasalara uygun bir biçimde istemişler, ıtıalep etmişıler-
di; bu talep Sayın Meclis Başkanı tarafından, gene 
hepinizin bildiği gibi reddolunmuştu. 

İkinci başvuru da reddolunca, üçüncü kez, Mec
lis Başkanının tutumu hakkında bir genel görüşme 
talebimde bulunulmuş, dana sonra da bir araştırma 
önergesi verilmişti. 

Şimdi, Anayasamızın 7 nci maddesine göre, top
lanma zorunluluğu olan, yani böyle bir önerge ile 
başvurulduğu zaman, hiçbir takdir yetkisi buılumma-
yan Sayın Başkan hakkında birtakım güvensizlik 
belirtilmiş vs bu güvensizliğin görüşülmesi yüksek 
Başkanlıktan yeniden talep edilmiştir. 

'BAŞKAN — Sayın Özkaya, benim burada Baş
kan olamayacağım konusunda lütfen efendim... (SHP, 
DYP ve DSP sıralarından gürültüler, «Sözünü kes
meyim» sesleri) 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Neden sözünü ke
siyorsunuz hatibin Sayın Başkan? 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurun; talbiî ki, başından gelmeden, 
direkt olarak, vekil olarak size gelemem; müsaade 
buyurunuz, ben bunu anlatmaya çalışıyorum. 

BAŞKAN — Rica edeyim efendim. 

GÜNSELİ. ÖZKAYA (Devamla) — Şimdi, henüz 
güvenoyu alıp almadığı, bu kadar milletvekilinin gü
vensizliği ile karşı karşıya bulunan ve hepimizin et
tiği yeminde olduğu gibi, Sayın Meclis Başkanının 
yem'ninde de; huzuru, hukukun üstünlüğünü sağla
mak üzerine, Türk halkına yemin etmiş olan Sayın 
Başkan hakkımda bir güvensizlik vardır. Şimdi, bu 
Başkanın, şu anda halem Balkan olup. olmadığı belli 
değildir; güvensizlik oyu verilmiştir. Bizim daha ön
ce vermiş olduğumuz önerge görüşülmeden, çok sev
diğim ve eski bir arkadaşım oılan Sayın Başkanveki-
linin, Başkana_ yapmış olduğu vekâlet de o ölçüde tar
tışmaya girer ve böylece bu toplantımız, resmî ya
pılan bir toplantının dışında -çok üzülerek söylüyo
rum- Türkiye Büyük 'Millet Meclisi tarihinde ilk kez, 
özel sohbet toplantısına dönüşür, 

Bu nedenle, önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı hakkında verilen genel görüşme ve araştır
ma önergesinin görüşülmesini ve ondan sonra gü
venoyu alır veya yeni bir başkan seçilirse, ona niya-
baten Sayım Başkanım burada Başkanlık yapma hak-
kımım yasalarımız gereği olduğunu hatırlatır ve bu iş
lenilin yapılmasını yüce heyetten arz ve talep ederim. 
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Saygılarımla. (SHP, DYP ve DSP sıralarından 
allkışfiar) 

BAŞKAN — 'Sayın Günseli özkaya, içtüzük 
hükümlerini tetkik etseydi zannediyorum böyle bir 
konuşmaya ihtiyaç hissetmezdi; çünkü, Meclis 'Baş
kanı hakkımda güvensizlik diye bir müessese yoktur. 
Mecüis Başkanı, İçtüzüğe göre, üç yılda bir seçilir 
ve vazifesi! üç yıllıktır. 'Bu itibarla, 'böyle bir mües-
siese yoktur. (Gürültüler) 

HÜSEYİN AVNÎ SAÖFJSEN -(Ordu) — Anayasa 
Mal edilsede mi Sayın Başkan? 

BA'ŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
Efendim, burada iki kanun teklifıinim 'birisi, 

XVIII imci Dönem MUletvdkiıM'eriiyie IlgiM Kanunun 
iptalime ilişkim önerge; diğeri de, 3403 sayılı Kanun
da Değişiklik Yapılması Hakkımdaki Kanun teklifi
dir; 'bu Miyarla görüşme konumuz budur. 

DOĞAN KASAROĞLU (tslanbul) — Bizim 
önergemiz daha önce görüşülmelidir Sayın Başkan. 

VURAL ARIKAN ı(tzmir) — Önergemiz vardı 
Sayım Başkam; 

BAŞKAN — Zatıâ'linizim önergesi hakkında be
yanda bulunacağımı ©fendim, sabırlı olun. 

MUSTAFA ÇORAPÇIDÖLU (Balıkesir) — Sa
yın 'Balkan, usul 'hakkında Sayım Vural1 Arıkan söz 
'istiyorlar; buraya da bakım.. 

MUSTAFA MURAT SöKMENOĞLU (Hatay) 
— 'Sayım Başkan, usul hakkımda söz (istenmiştir; bu
raya da (bakın. 

'BAŞKAN — Beyanda 'bulunacağım efendim, bu
lunacağım. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, usule aykırı işlem yapıyorsunuz, içtüzüğün 64 
üncü' maddesini ihlal ediyorsunuz; yapmayın. 

BAŞKAN •— Efendim, 'bu müzakereden sonra 
beyanda bulunacağım. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Efendim, 
daha evvel Başkanlığa verdiğimiz, görüşülmesi gere
ken önergemiz vardır; bunu ele almadan diğerlerimli 
görüşem'özsiniiz.. 

BAŞKAN — Usul tartışması bitsin, size söz ve
receğim., 

VURAL ARIKAN (izmir) — Usul hakkında söz 
istiyorum efendim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sayım Başkam, Sayın Vural Arıkan usul hakkımda 
ısöz işitiyorlar. 

BAŞKAN — Buyurum Sayım Tutum, buyurum, 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayım Başkam, 
uyguladığınız müzakere usulüyle ilgili bir ibtiılaf var
dır; lütfen bunu çözüme bağladıktan sonra öbürleri
ni çözelim efendimi. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Arıkan. 
VURAL ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri, 101, 104 ve 107 arkadaş, tatilde 
bulunduğumuz devrede olağanüstü toplantı çağrısın
da bulundu; maalesef, Meclis Başkanı, hukukî ge
rekçelerden uzaklaşmak suretiyle bu üçünü de red
detti. Eğer basını dikkatle tetkik etmişşeniz, bu ko
nudaki uzmanlarda ihtilafa düşmediler. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, usulsüzlük konusuna 
geliniz ODYP sıralarından gürültüler) 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Usulü belirte
ceğim efendim. (SHP ve DYP sıralarından gürültü
ler) 

Nihayet ne yapabilirdik? Bu kez 104 arkadaşımız 
başvurduk; dedik ki ülke bir kaos durumuna girmek 
üzeredir; Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri açık
lamıştır; binaenaleyh, Meclisi derhal olağanüstü top
lantıya çağırınız; gündem şudur dedik, 

Meclisin faaliyetini sürekli kılmak; çünkü buna
lımlar Mecliste çözüldüğü takdirde demokratik bir 
nitelik taşır ve demokrasiye faydalı olabilirler, işte 
'bütün amacımız buydu. Başkan hiç ses seda çıkar
madı ve nihayet, arkadan parti gruplarının ve Sayın 
Baş'bakan ve arkadaşlarının verdikleri önergelerle bir
likte getirdi. 

Çağrıda biz tarih itibariyle takaddüm ediyoruz; 
önce geliyoruz yani; önce Konu kanunlarla da ala
kalı değildir; sadece Meclis faaliyetinin sürekli hale 
getirilip getirilmemesiyle alakalıdır. Eğer gerçekten 
bizim Anayasamızda Meclisin feshi diye bir kurum 
Söz konusu olsaydı -ki, Meclis Başkanıyla Başbaka
nımız böyle anlıyorlar- o zaman belki hak verilebi
lirdi bu.çağrılmaya; ama Meclisin feshi kurumu yok
tur. Mecliste seçimlerim yenilenmesi müessesesi var
dır ve yeni seçimler yapılıncaya kadar da Meclisin 
görevleri devam eder. 

Sayın Başkanın, Meclisin feshedilmiş faraziyesine 
dayanarak 104 veya 107 milletvekilini siyasî ahlak
sızlıkla itham etmesi; hakkın suiistimalinin söz ko
nusu olması, bu parlamento için hicap verici bir olay-

' dır; bunun temizlenmesi lazımdır. (ANAP sıraların
dan gürültüler, DYP sıralarından alkışlar) 

'İkinci konu : İşte <bu yüzden diyorum sizler de 
bizim kadar hassasiyet göstermelisiniz bu konuda. 
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BAŞKAN — Sayın Arıkan... 
VURAL ARIKAN (Devamla) — İşte bu yüzden 

diyoruz... 
'BAŞKAN — Sayın Arıkan, konunuza dönün lüt

fen efendim. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — İşte bu yüzden 

diyoruz, mademki kanunlarla alakalı değildir, Mec
lisin açılıp açılmamasıyla, yani faaliyetini sürdürüp 
»üqdlüı<mıe|m/as:iıylıe aılalklattıidır, kotmisyonteila (dia îbliır 
ilişkisi yoktur ilk defa bunun görüşülmesi gerekir. 
Eğer, Sayın Başkanlık İçtüzüğe saygılı ise, bundan 
kaçınmamalıdır. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP, DYP ve DSP 
sıralarından alkışlar) 

Efendim, Sayın Arıkan ve arka-

Sayın 

'BAŞKAN 
daşlarının... 

HÜSEYİN AVN1 SAÖESEN (Ordu) 
Arıkan, diktatöre karşı ayıp etmediniz mi? 

BAŞKAN — Lütfen, dinleyelim efendim.' Müza
kerelerin selametle cerayanı için, karşılıklı diyalog 
'halindeyiz; söz veriyoruz... Tabiatıyla Başkanlığın da 
bir sözü olacaktır, dinleyelim efendim. .(DYP sırala
rından 'gürültüler) Dinleyelim efendim; salbırh olun, 
efendim cevap vereceğim. 

Efendim, Sayın Arıkan ve arkadaşlarının önergesi, 
iki hususu ihtiva ediyor. Birincisi, bir boşluk doğ
muştur, hukukî bir durumun görüşülmesi gerekmek
tedir ve Meclisin devamlı olarak çağırılması talep 
edilmektedir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Bu kadarı 
alalım, ondan sonra... 

BAŞKAN — Evet Sayın Ege, cevabım biraz son
ra alırsınız. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Meydan mı .okuyorsunuz? 

©AŞKAN — Müsaade buyurun efendim. (DYP 
sıralarından gürültüler) Sayın Ege, aşağıdan meydan 
okuyor da onun için... 

Şimdi biz, bu önergenin birinci kısmındaki muh
tevayı, son verilen ilki önerge karşıladığı için, «çağrı» 
önergesi olarak okutmak durumunda olduk. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Şahsî mülahazalarla 
değil, İçtüzüğe tgöre Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Meclisin yasama faaliyetinin sürekli hale gelebil

mesi konusuna gelince : Bir de önerge vermişlerdir, 
bu önergede de, Meclisin normal yasama faaliyeti

nin devamı arzu edilmektedir. Sayın Vural Arıkan, 
Sayın Doğan Kasaroğlu, Sayın Türkân Arıkan, Sayın 
Mustafa Çorapçıoğlu, Sayın Ahmet Sarp, Sayın Mu
rat Sökmenoğlu, Sayın Abdurrezak Ceylan, Sayın 
Feyzullah Yıldırır tarafından verilmiştir ve çağrı 
önergesindeki talebi yinelemektedir. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ön
celikle görüşme var. 

IBAŞJKAN — Müsaade buyurun efendim. 
İDOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Önergeyi 

yanlış vaz ediyorsunuz. 
önerge, bahis konusu 104 imzalı önergenin önce

likle görüşülmesini kapsıyor. Zatı âliniz onu yanlış 
vaz ediyorsunuz; alakası yoktur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
104 imzalı önergenin birinci kısmında konu yok. 

Onun için... (DYP sıralarından gürültüler) 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Ne demek 

konu yok? 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha«a|y) 

Ayıp, ayıp. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Konu yok

sa, neden gündeme aldınız? (DYP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Dinle
yelim efendim. 

Onun için, Meclis Başkanlığı... 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Efendim, 

o zaman neden gündeme aldınız? 
'BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu bir dinleyelim. Sa

yın Kasaroğlu, konuşmama devam edeyim. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Niye gün

deme aldınız o zaman? 
BAŞKAN — Efendim, biliyorum; geliyorum efen

dim, ıgeliyorum. Oturun efendim. (DYP sıralarından 
gürültüler) 

•Burada çağrı, Meclis Başkanlığının çağrısı; iki ko
nu hakkındadır: Birisi, 3403 sayılı Kanunun iptali 
hakkında, diğeri Turgut özal ve arkadaşlarının, 3403 
sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifinin müzakeresidir. (DYP ve SHP sıralarından 
gürültüler) Bu teklifleri görüşmek için fevkalade top
lantıya çağrılmıştır. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 
o kanun usulsüz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade buyu
run. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 
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(BAŞKAN — Meclisin faaliyetinin devamı konu
suna gelince: içtüzüğün 7 nci maddesini okuyorum, 
lütfen dinleyelim : 

VURAL ARIKA'N (İzmir) — Önergemiz var. 
IBAŞKAN — «Madde 7. — Tatil veya araverme 

sırasında Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisini; Millet Meclisi Başkanı, Millet Meclisini ve 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Cumhuriyet Senato
sunu olağanüstü toplantıya çağırdığı takdirde, Millet 
Meclisi, çağrı günü toplanır. 

'Millet Meclisi Başkanı, olağanüstü toplantı çağ
rısını doğrudan doğruya veya en az doksan millet
vekilinin imzasını taşıyan gerekçeli bir önerge üze
rine yapar. Bu çağrıda, olağanüstü toplantı gün ve 
saatinin ve bu toplantıyı gerektiren konunun belir
tilmiş olması şarttır.» Bu çağrıda, olağanüstü toplantı 
gün ve saatinin ve toplantıyı gerektiren konunun be
lirtilmesi şarttır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydım) — Sayıjn 
Başkan, müsaade eder misiniz izah edeyim? 

BAŞKAN — «Olağanüstü toplantıda birleşim açı
lınca, Başkan, ilk önce çağrı yazısını okutur ve bu 
toplantıyı gerektiren konu görüşülür.» Çağrı konusu 
görüşülecek. 

Geliyoruz; «Olağanüstü toplantıyı gerektiren ko
nu üzerinde Yasama Meclislerince...» 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
müsaade edin izah edeyim. 

BAŞKAN — Siz izah edemezsiniz ki Sayın Ege; 
İçtüzük manidir efendim. Kendisini ilgilendiren ko
nulardan başka hiçbir surette Başkanvekili söz ala
maz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 
önergenin paragrafını okuyun lütfen. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, dinle
yin. 

Asıl söylemek istediğim önemli konuya geliyo
rum : «Olağanüstü toplantıyı gerektiren konu üzerin
de Yasama Meclislerince yapılması gerekli işlemler 
tamamlanınca, Millet Meclisi çalışmalarına devama 
karar verebilir.» (Gürültüler) 

Bunu ne zaman yapacağım? Bu iki önerge gö
rüşüldükten sonra, yani olağanüstü toplantı önerge
leri görüşüldükten sonra oylayacağım, müzakere aça
cağım ve bu faaliyetin devamına karar verip verme
meye bundan sonra karar vereceğiz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — ilk öner
geler ne oldu Sayın Başkan? 

— 1*4 

(BAŞKAN — İçtüzüğün 7 nci maddesinin son fık
rası aynen böyledir. 

Bu itibarla, müzakereler tamamlandıktan sonra, 
kanun teklifleri görüşüldükten sonra, Meclisin faali
yetinin devamına karar verilmesi talebini havi bu 
önergeyi işleme koyacağım. (DYP ve DSP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar) 

Buyurun Sayın Tutum... (Gürültüler) 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
IÎSKEN1DER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, lütfen... Yanlış işlem yapıyorsunuz, izah edeyim. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun efendim... 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun efendim. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kan, yanlış; müzakereleri bu şekilde yürütemezsiniz 
efendim. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Saym Baş
kan, ne yapmak istiyorsunuz? 

IBAŞKAN — Saym Tutum, buyurun efendim... 
Lehte söz isteyen?.. (DYP ve DSP sıralarından 

gürültüler) 
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 

sağ gözün görmüyor. 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Sungurlu. (DYP 

ve DSP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar; 
ANAP sıralarından alkışlar) 

Efendimi, İçtüzüğe aykırı bir işlem yapamam. İç
tüzüğün 7 nci maddesinin son fıkrasına göre, Meclis 
faaliyetine devam edip etmeme konusundaki işlem, 
olağanüstü toplantı konusunun konuşulmasından son
ra yapılır. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Bakan, 
neden bize takaddüm ediyor? Tarafsız Başkanlığa göl
ge düşürüyorsunuz, gölge. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Sungurlu, devam 
edin efendim. (DYP ve DSP sıralarından gürültüler 
sıra kapaklarına vurmalar) 

Devam ©din sayın hatip. 
MAeMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri... (DYP ve 
DSP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın hatip, devam 
©din efendim. (DYP ve DSP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar. ANAP sıralarından alkışlar) 
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Muhterem arkadaşlar, alkışa ve sıra kapaklarına 
vurmaya gerek yoktur. (DYP ve DSP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar) 

Devam edin sayın hatip, devam edin efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 

(Sayın Başkan, neye devam edeceğiz. 
BAŞKAN — Devam edin... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 

Ederiz. 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Yüce 

Meclisin son kapanış toplantısını... (DYP ve DSP sı
ralarından sıra kapaklarnıa vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın hatip, bu sıra kapaklarına 
vurma bitmez, devam edin. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Yüce Meclisin son kapanış toplantısını yapmak bize 
nasip olmuştu. O günkü toplantımızda, 17 nci Dö
nem milletvekillerinin en büyük başarısının bu Mec
lisi yeniden seçime götürmek olduğunu ifade etmiş
tim. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
İnanıyorum ki, o sözümüzden rücu etmek durumun
da olmayacağız ve yüce Meclis o şerefi taşımaktan 
mahrum kalmayacaktır. (DYP ve DSP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

1980 yılına, daha başka türlü hareketlerle gelin-
memiştir. (SHP, DYP ve DSP sıralarından gürültü
ler) 1983'ten itibaren, yüce Meclisin başta gelen gö
revinin, demokrasiyi memleketimizde yerleştirmek 
olduğu bilinen bir hadise idi. (SHP, DYP ve DSP 
sıralarından gürültüler) Fevkalade büyük bir başarı 
ile yüce Meclis demokrasi mücadelesini devam ettir
miş ve bugüne gelmiştir. (SHP, DYP ve DSP sırala
rından gürültüler) 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Demok
rasi kelimesini ağzınıza almayın. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — De
mokrasiyi katlettiniz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Siz 
demokrat olamazsınız. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Yüce Meclis, erken seçim kararı almıştır. 

Muhterem milletvekilleri, ben hepinize, gerek top
lu, gerek tek tek, büyük saygı duyuyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hareketleriniz de 
gösteriyor (!) 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Sizin de aynı duygular içerisinde olacağınızdan emi
nim, (SHP, DYP ve DSP sıralarından gürültüler) 

•ÖMER KUŞHAN (Kars) — Demokrasiye saygılı 
olun. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Şu anda, üzerinde münakaşa yapılan mevzuu, bu ka
nun tekliflerinin Anayasa Komisyonuna sevk edilip, 
üzerinden 48 saat geçmeden görüşülüp görüşülmeye
ceği meselesidir. (DYP ve SHP sıralarından gürültü
ler) İtiraz edilen mesele ise -eğer dinlerseniz- Vural 
Arıkan ve arkadaşlarının verdiği önergenin görüşül
mesi meselesinin buna takaddüm ettiği iddiasıdır. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Allah aşkına 
konuşma Sungurlu; aldatıyorsun. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, Vural Arıkan ve arkadaş
larının verdiği önergenin konusu, Anayasa Mahke
mesinin iptal kararı muvacehesinde meydana gelen 
durumun görüşülmesidir. Açık bir mesele yoktur. Gö
rüşülecek mesele nedir? (DYP sıralarından gürültü
ler) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Niye gün
deme aldınız; Meclis Başkanını kurtarmak için değil 
mi? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Şimdi, gündeme alınmak için nelerin gerektiği, ola
ğanüstü toplantılarda nelerin görüşüleceği, Meclis İç
tüzüğünde yazılıdır. Bu hususta, gerekçeli bir öner
ge verilme zorunluluğu vardır ve Meclis Başkanının 
da, takdir hakkı vardır, ki gerekçeli önerge verilmesi 
lüzumu var. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Hangi kitapta 
yazıyor Sayın Bakan? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Müsaade eder misiniz arkadaşlar? 

Daha önce bu meseleyi Meclis Başkanlığı cevap
landırmıştır; Meclis Başkanlığının cevaplandırdığı bu 
meselenin burada yeniden münakaşası açılmak isten
mektedir. Asıl meydana gelen boşluk, erken seçim 
kararının 8 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince 
iptali ve Yüksek Seçim Kurulunca da 1 Kasımda se
çimin yapılamayacağının ilanı sonucu yeni bir seçim 
takviminin yapılması ihtiyacının karşılanmamasında-
dır. (Gürültüler) Bu işle alakalı iki ayrı kanun teklifi 
gelmiştir. Bu suretle de, Vural Arıkan ve arkadaşla
rının fevkalade meşkûk olan önergesindeki konu, 
bu kanun teklifleri ile ikmal edilmiştir. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Demok
rasiyi öldürdünüz demokrasiyi. Devleti tahrip ettiniz. 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Bu suretle, bu kanun tekliflerinin görüşülmesi temin 
edildiğinde, Vural Arıkan ve arkadaşlarının önerge-
lerindeki konu da yerine getirilmiş olacaktır. 

'Bu itibarla, bu tekliflerin Anayasa Komisyonuna 
sevk edilmesi ve ivedilikle görüşülmesi zarureti var
dır. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır! 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
konuştuğumuz konu İçtüzüğün 64 üncü maddesine.... 

BAŞKAN — Efendim, konuştuğumuz konu Ana
vatan Partisi Grubunun önerisi üzerine usul tartış
ması açtım. Bu İtibarla lehte Sayın Sungurlu'ya söz 
verdim, aleyhte de zatı âlinize veriyorum. 

Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
SURURI BAYKAL (Ankara) — Usul hakkında 

söz istedim Başkan. Ayıp değil mi bu yaptığınız? 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Sen bu işi diğer Başkanvekiline bırak. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; aslında, tartıştığımız konuyu 
iyi tayin edemedik, en azından Sayın Başkanlık Di
vanı herhalde bir takdir hatası yapıyor. Eğer, bu 
kürsüden demin dinlediğimiz Sayın Arıkan'ın sözleri 
çerçevesinde bir usul tartışması açılmışsa, bekletici 
ön mesele olarak onu karara bağlamanız gerekirdi. 
(ANAP sıralarından «Hayır» sesleri) 
BAŞKAN — Hayır efendim, sadece, Sayın Tutum... 

CAHİT TUTUM (Devamla) — İçtüzüğün 64 ün
cü maddesine göre sizin bu konuyu doğrudan doğ
ruya karara bağlamanız veya yüce kurulun onayına 
sunup, en azından kararınızı almanız gerekmekteydi. 

iŞimdi, Danışma Kurulunda mutabakat sağlana
madığı için, Anavatan Partisi Grubu tarafından ge
tirilen bir öneriler demeti üzerinde usul tartışması 
açtığınızı kabul ediyorum. Şu anda hangisini yapı
yorsak lütfen uyarın, zabıtlara öyle geçsin efendim. 
'(ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Karıştırdı. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Halen anlamadınız. 
(MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Sayııın Başkan, Başbakandan sor, ısor da öğren. 
IBAŞKAN — Sayın Tutum, ben Sayın Arıkan'ın 

talebi üzerine kendilerine konularımı aydınlatması için 
usul konusunda söz verdim, bu tamda bir usul tar
tışması açmadım; 

(İçtüzüğün 7 nci maddesinin son fıkrasutnun açık 
hükmü karşısında bir usûl tartışmasına gerek görme
dim. Bu itibarla, zatı âlinize önerge hakkında söz ver
dim; buyurun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın başkan, kor
kunun ecele faydası yok, dlört senedir korkarak bir 
yere varamadınız, Uyumdan sonrada varamayacaksınız. 

CAHİT TUTUM ı(Devamla) Sayın Başkan, saygı
değer milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu tarafım
dan yüce Meclise doğrudan getirilen istem, iki nokta
da toplanıyor. Biri, 48 saat geçmeden komisyonun 
toplanabilmesi ve konuyu ele alabilmesi; yine aynı 
doğrultuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru
lunun 48 saat beklemeden toplanarak konuyu görü
şebilmesi. 

İkincisi, toplantıya devam kararı alınırsa, olağan
üstü hali konusunun da karara bağlanması istenmek
tedir. 

Saygı değer üyeler, aslında, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 17 nci Dönem Beşinci Yasama Yılına son 
derece üzgün giriyoruz. Bize göre, Sayın Başbaka
nın ve Sayın Meclis Başkanının hukuk, siyaıset ve dev
let anlayışından kaynaklanan ya da anlayışsızlığından 
kaynaklanan bir dizi sorunla kanışı karşıyayız. (ANAP 
ısıralarınıdan ısıra kapaklarına vurmalar) 

(BAŞKAN — lEfenditn, bu bir üslûp meselesidir. 
Devam edimiz efendim, devam ediniz. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — ileri sürdük

leri gerekçelere, gayet açık bir şekilde sorunu küçüm
seyen ve tarihte bizim çok partili siyasal yaşamda 
emsaline rastlanmayan bayları son ıdeıreee basit bir 

.dille küçümseyen şu ifadelere dikkatinizi çekmek 
istiyorum : 

«Aslında 1 Kasım 1987 tasrihinde seçim yapılma
sını emreden 18 inci madde iptal edilmedi» ve Sayım 
Başbakan bunu tekrarlıyor; «aslımda yapabiliriz biz; 
-devam ediyor- ama Anayasa Mahkemesi: kararını se
çkilere katılmamak içim bir gerekçe ve bahane olarak 
kull'lanmak 'isteyen muhalefet var. Eh. biz de küçük 
bir taviz verelim ve hiçbir tartışma olmamasını te
min etmek içim Meclisi toplantıya çağıralım.» Oysa, 
sorun bu kadar basit bir sorum değ ilidir ve çok par
tili siyasî yaşama girdiğimliz cumhuriyet tarihimde kırk 
yıılı aşkım bir süredir hiçbir şelkiklıe karşılaşılmamış 
olan bir olaydır, ©unun müsebbibi die Sayın Başba
kanım devlet ve siyaset zihnılyetidir. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Senin 
zihniyetindir., 

— 196 — 
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CAHİT TUTUM (Devamla) — Değerli üyeler, 
neden Anavatan Partisi Grubunun bu istemine ıkıarşı 
çılkıyoruz? ©aştan beri, Türkiye'de önemli 'konuları, 
önemli yasaiiarı sayın iktidar, bir baskın tarzında ge-
titvneytl ve yasalaştırmayı âdet haline getirmiştir. 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Yalan mı? 
CAHİT TUTUM (Devamla) — XVII noi Döne

mlin dört yasama yılında bakınız, «Korsan yasallar, 
gece yarısı yasaiiarı, sahur yasaları, hülle yasaları, 
baskın türünden yasalıaır» denilerek, siyasî literatüre 
hediye edilmiş 'bu ifadeler, dört yıllık Anavatan Par
tisi iktidarının yasama politikasını yansıtan ibret ve
rici ifadelerdir. Biz bunlara karşı, anoak, Anayasa 
yargısıyla sizleri frenlemeye çalıştık; daima, huku
kun üstünlüğünü savunmıalk ve onu geçerli kılmak 
için 'mücadele ettik, oy çokluğunuzun verdiği meka
nik üsıtüniiüğü, ancak ve ancak yüce yargı yoluyla 
frenlemeye çalıştık. Sanıyorum, Türkiye'de siyasî ge
rilimi azaltan ve Türkiye'nin siyasî krize girmesini 
önleyen önemlü bir İşlevi yerine getirdik.. '(SHP sıra
larından alkışlar) 

Biz neden olağanüstü toplantıyı yapıyoruz ve bu
na gerek duyduk? 'Bu toplantı, bir krizi önlemek ve 
Anayasa Mahkemesinin iptaliyle ortaya çıkan bir boş
luğu doldurmak ve bunu gidermek -şunu açıkça söy
lüyoruz- siyasal kriz yaratmak değil, siyasal krizi ön
lemek İçin çaba içindeyiz. O halde, soruna son de
rece soğukkanlı bakmak lazımdıır. (SHP şuralarından 
alkışlar) Aceleyle, sel önünden kütük kapar gibi, 'bu 
tür yasaiiarı getirmeyin diyoruz; ciddî ıbir şekilde in
celeyelim, 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Sizin de teklifiniz 
var.; 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, devlet faaliyetlerini üç temel yasa belikler. 
Birisi Anayasa, diğeri Siyasî Partiler Yasası ve üçün
cüsü de Seçim Yasasıdır, 

Bu üç temel yasa, üzerinde ulusal mutabakat ve 
anll'ayış sağlanmasını gerektiren en önemli üç temel 
yasadır. Bunlardan Seçim Yasası -siyasal gelenekle
rimize bakınız- en gergin dönemlerde bile üzerinde 
ulusal uzlaşma sağlanmaya çalışılmış ve uzlaşma sağ
lanmış yasalar arasındadır. İlk defa siz bu geleneği 
bozuyorsunuz. Geliniz, bunu yapmayınız diyorum. 
Gelin, tekrar, aceleyle değil; düşünerek, akıl ile, so
ğukkanlılıkla meseleye eğildim. Üstesinden geliriz, 
bunu yaparız. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Di
yalog yaptık, gittiniz itiraz ettiniz. 
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MEHMET ÜNER {Kayseri) — Sen kardeşinin 
işleriyle uğraş. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ko
nuşma, konuşma!.. 

CAHÎT TUTUM (Devamla) — Saygıdeğer üye
ler, 'bizini, erken seçim adı altında, bir olup 'bittiye 
razı olmamızı mı bekliyordunuz; yoksa, demokratik 
geleneklerimize ve anayasal ilkelere uygun, uzlaşma
lı, dürüst, serbest ve adil bir seçim yapmanızı iste
memizi mi? Eğer siz şu anda, «Anayasa Mahkemesi
nin verdiği karar 6/5'midir, geçerli midir geçersiz mi
dir» diyerek, dünyada emsalli görülmemiş bu tür tar
tışmalar iıöine gireceğinize, gerekçelerini dikkati oku-
saydınız, şu temel ilkelerin, Anayasa Mahkemesince 
Anayasa ilke değerine yükseltildiğini görürdünüz. 

«1, Partilerin iç düzenine antidemokratik bir 
müdahale caiz değildir., 

2< Siyasî partiler demolkratikleşimeden uzaklaş
maya zorlanamaz. 

3, Partilerin elinden, parti içi demokrasiyi ger-
çeMeştkıici, genişleitici ve güçlendirici bir olanak alı
namaz., 

4. Demokrasi, partilerin seçmenlere sunacakları 
adayların, partiye oy verenlerin ve parti üyelerinin 
eğilim ve isteklerine göre seçilmesini ve özellikle bu 
yolda bir saptama işlinin de güvence 'altına alınmasını 
öngörür, Demokrasi bunu öngörür. Yasa koyucu, 
hem süreyi kısa tutup, hem de bu sürenin yeterli ol
madığı gerekçesinin ardıma saklamamaz.» 

Eğer siz, bu ilkeleri yeteri kadar hazmettiyseniz, 
geliniz 'aceleye getirtmeyelim; normal çalışma düzenin
de bu yasaları, karşılıklı bir araya gelerek düzenle
meye çalışallım. Yine sel önünden kütük kapmayın; 
getirdiğiniz tasarıda yine Anayasaya aykırı hükümler 
var. Gelin, bu hukuksuzluğu giderelim. 

Onun için, Anavatan Partisi Grubunun, aceleye 
getirme 'amacını 'taşıyan ve yine bir olupbitti içinde 
bir başka sıfatı da siyasî 'literatüre vermeye çalışan 
bu girişimine «Hayır» deyiniz. 

Hepimize saygıilar sunarım. '(SHP, DYP ve DSP 
sıralarından 'alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhinde, Sayın Çorapçıoglu, bu
yurun efendim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOGLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda lütfen 
saatlerinize bakmanızı İstirham edeceğim; saat 16.05. 
Şu 'anda elimde, Anayasa Komisyonunca, saat 16.00' 
da, burada 'bu Olağanüstü Genel Kurulun gündemin
de kaldırılması veya tebdili hususunda teklifler bu-
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liman kanunların görüşülmesi hususunda, komisyon 
üyelerine yapııimış çağrı kâğıdı var. 

Bu, bir noktada demek oluyor 'ki, artık Yüce 
Meclisimizin, sadece Meclis Riyaseti tarafından de
ğil, komisyon başkanlıarı tarafından da idare edilme
ye başlandığının açık ve kesin 'bir delilidir. (DYP, 
SHP ve DSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ben, Yüce Meclisi, Yüce Meclisin haysiyetimi, 
milletvekillerini buradan tenzih ediyor ve hepinizi 
vicdanî görevinizi yapmaya çağırıyorum. 

Anayasa Komisyonunun, üyelerine gönderdiği top
lantı çağrı yazısını aynen okuyorum : 

«Sayın Milletvekili, 
Komisyonumuz aşağıdaki gündemde yer alan ko

nuları görüşmek üzere 16.10.1987 Ouıma günü saat 
16.00'da 5 numaralı salanda toplanacaktır. 

Kâmil T. Coşkunoğiu 
Komisyon Başkanı 

(DYP, DSP ve SHP sıralarımdan gürültüler) 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (SM) — 

Başbakan öyle talimat vermiş, 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Lüt

fediniz beyler, 16 Ekim günü usulî müzakerelerin 
devam ettiği şu anda saat 16.05"tir ve daha yüce 
Meclisten karar ittihaz edilmeden, komisyon başkam, 
komisyonu toplantıya çağırmak suretiyle, bırakınız 
usulî meseleleri, Anayasayı dahi bir noktada çiğne
mekten çekinmemiştir. Bunları tarihe karşı tescil et
tirmek üzere, evvela zikretmek lüzumunu duydum. 
(DYP sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, 3403 sayılı Kanunun 
müzakeresi sırasında, parftilerarası diyalog kurulma
sı bakımından, sayın Meclis Başkanının huzurunda 
Danışma Kurulu alarak muhtelif partilerin temsilci -
leri bir araya geldiğimizde, seçim kanunlarının ikti
dar veya muhalefet partileri için değil; ama, Ana
yasamızın emrettiği şekilde eşit, adi ve serbest şe
kilde ımlillet iradesini tecelli ettirmek için çıkartılan 
ve bu itibarla, evvelden heri Mıeclis teammülleri ara
sına girmiş bulunduğu şekilde, bütün partilerin iştira
ki ve anlaşmasıyla çıkması lüzumuna bilhassa işaret 
eylemiş idik. Bundan sonraki vaki konuşmıalarımız-
da da, sayın Anavatan Partisini temsil ©den arka
daşımızla, o kanunun mahzurlarını birer birer izah 
etmeye çalıştık, (iki-üç saat süren- toplantımızda o 
mahzur olarak işaret ettiğimiz noktalardan bir tane
si de 8 inci maddeydi. Nitekim, sdece oy çokluğunun 
verdiği güce güvenerek buradan çıkardığınız 3403 sa
yılı Kanunun 8 inci maddesıi, Anayasa Mahkemesi

nin hukuk duvarına çarparak buraya geri geldi ar
kadaşlar. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Şimdi, lütfen, istirham ediyorum... Lütfen, istirham 
ediyorum... 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Heyecanlanma, he
yecanlanma! 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim, tavsiyenizi tutmaya çalışacağım. 

Lütfen, istirham ediyorum, aynı şekilde, komis
yonlarda ve Genel Kurulda yangından mal kaçırırca
sına çıkaracağınız, çıkarmaya çalışacağınız yeni yasay
la da, aynı şekilde - biraz evvel konuşan sayın arka
daşımızın işaret ettiği veçhile - hukuk duvarına çarp
manız mukadderdir. Bu, sadece Anavatan Partisi Gru
bunun bir ayıbı olarak değil; ama, genelde Türk de
mokrasisine fayda yerine zarar getiren davranışların, 
maalesef, iktidar kanadınca devam ettirilme arzusun-
daki İsrarını göstermesi bakımından calibi dikkattir. 

Yine bununla alakalı bir konuşmamda arz ettiğim 
gibi, millî irade öyle bir nesnedir ki, önüne konulan 
bu kanunî engelleri, kâğıttan yapılmış barajlar gibi 
yıknralfcta asla tereddüt etmez. Millet iradesini bu şekil
deki şeklî kanunlarla, millet iradesine dayanmayan ka
nunlarla engellemek imkânını siyasî tarihte hiçbir par
ti bulamamıştır ve bulamayacaktır. Bu, Anayasa Mah
kemesinin hukuk süzgecinden dönmezse, milletin süz
gecinden mutlaka dönecektir. 

O itibarla, tekrar bütün milletvekillerinden ve grup
lardan rica ©diyorum; tüm milleti alakadar eden bu 
hususta, partiler arasındaki diyalogun önemini ve se
çim kanunlarının sadece bir parti için değil, millet 
için var olduğunu takdir ederek, asgarî müşterekler
de anlaşmak için yanaşınız ve hiç olmazsa bu sebep
le, geliniz şu acelecilikten vazgeçiniz; yangından kaçı
racağınız mal da yanık çıkmaz. 

Saygılarımı sunarım efendim. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehinde, Sayın Dizdaroğlu, buyu
run efendim. 

Sayın Coşkunoğiu, oturunuz efendim. 
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Söz istedik on 

keredir. Viicdanın kurusun, ne biçim Başkansın sen. 
Söz istedik, söz! 

BAŞKAN — Sayın Baykal, bağırmayla mesele 
halledilmez. 
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SURURÎ BAYKAL (Ankara) — Duyuramıyorum I 
sana. I 

BAŞKAN — Burada, söz taleplerini, sayın kâtip | 
üyeler not ederler; Kanunlar Müdürlüğünden ilgililer • 
not ederler, bana ulaştırırlar... 

SURURÎ BAYKAL (Ankara) — Siz gördünüz, 
burnunuzun dibine kadar geldim. 

BAŞKAN — Ben de gördüm; ama sizden evvel... 
(DSP sıralarından gürültüler; ANAP şuralarından «Ba
ğırma» sesleri) 

SURURÎ BAYKAL (Ankara) — Bağırıyorum; 
duysun beni, görsün beni. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın Çorapçıoğlu 
sizden çok evvel söz istedi, Sayın Tutum, daha evvel 
söz istedi; bağırmayla mesele halledilmez. 

SURURÎ BAYKAL (Ankara) — Gözünüzü yuma
rak da bir şey halledemezsiniz, görevinizi kötüye kul
lanmayın. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin efendim. 

ALİ D1ZDAROĞLU (Antalya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubunun iç
tüzüğün 19 uncu maddesi gereğince yüce Genel Ku
rulun onayına sunulan önerileri hakkında söz almış 
bulunmaktayım, hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Bütün siyasî parti gruplarınca Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin olağanüstü toplantıya çağrıldığı ve bu
gün ülkenin ve yüce Meclisin en önemli meselesi ve 
gündemi olan Seçim Kanununda Anayasa Mahkeme
since iptal edilen maddeyle ilgili değişikliklerin, ilgili 
komisyonun ve yüce Meclisin bu konudaki çalışmala
rında ve Danışma Kurulunda oybirliği sağlanamadığı 
içindir iki, Anavatan Partisi Grup Başkanlığınca, içtü
züğe ve teamüle uygun ve haklı olarak, bu öneri ve
rilmiş bulunmaktadır. 

Başta genel başkanları olmak üzere, bütün siyasî 
partiler erken seçim istemektedirler... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Gene istiyoruz. 

AL' DİZDAROĞLU (Devamla) — 1986 yılından 
bu yana erken seçim istemektedirler... 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Hepimiz 
seçim istiyoruz. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 
Diktatörlüğe yol açacak bir seçim değil. 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — 1986'dan bu 
yana, «Yüreğiniz varsa, erken seçime gidelim» demiş
lerdir. 
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MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 
Şimdi aksini söyleyen var mı? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Sürt) — 
Gene istiyoruz. 

ALÎ DÎZDAROĞLU (Devamla) — Anavatan Par
tisi Grubu ve iktidarı, demokrasinin ülkede tam an
lamıyla ve her yönüyle yerleşmesi için, tüm riskleri de 
göğüsleyerek, gerekli kararları almaktan geri kalma
mıştır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Şarlatanlık yapma! 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Bu konuda 
aldığı en önemli karar, hepinizin bildiği gibi, 25 Mart 
mahallî seçimlerinde parlamento dışında kalan diğer 
siyasî partilerin seçimlere katılmasını temin etmek ol
muştur. 

Daha sonra da, yasaksız ve yasaklısız bir seçim ta
lep ve iddia edenlere karşı da, 6 Eylül referandumu
na gidilerek, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir ka
rar alınmış bulunmaktadır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Senin
ki masal, masal... 

ALÎ DÎZDAROĞLU (Devamla) — Yeni seçim 
yasası ve seçim kararlarından sonra, Anayasa Mahke
mesine SHP Grubu tarafından altı konuda açılan ip
tal davası sonuçlanmış, bir tek 8 inci madde iptal edil
miştir. Diğer maddeler ise Anayasaya uygun bulun
muştur. Hal böyle olunca, iptal edilmeyen, halen yü
rürlükte bulunan maddelere itirazın yeniden düzenlen
mesini, hele seçimleri 1988 yılına alma gayretlerini dü
şünmek, Danışma Kurulunda anlaşmaya varılamayan 
tek neden olmuştur. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Dürüst seçim istiyoruz. 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Siz hem «Er
ken seçim» diyeceksiniz hem de 101. milletvekilinin 
daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiği 
önergeyi benimseyerek, yeniden, seçimleri 1988 yılı
na aktarmanın gayreti içerisine gireceksiniz... 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Yalan... 
Yalan... 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Biz beklerdik 
i ki, Anayasa Mahkemesince iptal edilen 8 inci mad-
I denin yeniden düzenlenerek seçime gidilmesini tüm 
I kamuoyuna duyurasınız. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
I — Mecbur muyuz seni diktatör yapmaya? 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Yapılacak iş 
I iptal edilen 8 inci madde doğrultusunda yeni bir mad-
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de düzenleyerek seçime gitmek olmalıdır. Biz muhale
fetin önergelerinde bunun yüce Meclise getirilmesini 
arzu ederdik. 

Ülkenin ve tüm dünyanın gözleri Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin üzerindedir... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hajtay) 
— Sen evvela millî iradeyi öğren. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Kendinize güveniniz mi kalmadı? 

ALÎ DİZDAROĞLU (Devamla) — Bütün parti
ler, ülke, sokaktaki sade vatandaş dahil erken seçim 
istemektedir. Gazetelerimizin değerlendirmelerine gö
re de, erken seçim isteyen sade yurttaşların oranı 
yüzde 70'ıin üzerindedir. Bir erken seçim yapılama
ması halinde ülkenin nerelere gideceğini kestirmek çok 
kolaydır. (Gürültüler) 

Çok değerli milletvekilleri, bakınız bugünkü bir 
gazetede bir değerli yazarımız kısaca ne diyor... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Hangi gazetenin başyazarı o? 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Dört yıldır 
dinlemesini öğrenemediniz sayın parlamenterim, dört 
yıl geçti, maalesef öğrenemediniz... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sen kendi Başbakanını mı tarif ediyorsun? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Siz de hükümet olmayı öğrenemediniz. 

ALÎ DİZDAROĞLU (Devamla) — «Yapılacak 
tek iş; milletin seçim beklentisini hesaba katarak, 
olumlu yaklaşımlar göstermek ve sağduyuyu harekete 
geçirmektir.» 

Çünkü: 
1. Sonuç ne olursa olsun, kim kazanırsa kazan

sın, meşruiyet tartışmalarına 'artık tahammülümüz yok. 

2. Mecliste beğenmeyip de itiraz edeceğiniz mad
delerin iptali için, başvurulabilecek bir adlî merci de 
artık yok. 

Tabiî, mantık bunu böyle söylüyor; ama, hukuku 
ille de zorlamak isterseniz o başka; kavganın da sonu i 

. yok. I 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — 1 Ka

sımda yapalım o halde. 
BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu, toparlayınız. 
ALt DİZDAROĞLU (Devamla) — Çok değerli 

milletvekilleri; ben burada, Sayın Tutum ile Sayın Ço-
rapçıoğlu'nun Anayasa Mahkemesiyle ilgili cümlelerin
den birkaçına değinmek istiyorum. 

Biz daha önce, Yabancıların Mülk Satışı Yasasın
da da, Anayasa Mahkemesine saygılı olduğumuzu ifa

de ettik; ancak, tüm kamuoyunun kabul ve ifade et
tiği gibi, biz, o yüce mahkemeden 11 -O'lık, 10'a l'lik, 
9'a 2'lik, 8'e 3'lük sonuçlar beklerdik. (SHP, DYP ve 
DSP sıralarından «Yuh» sesleri) 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Ayıp 
ayıp!.. 

ALt DİZDAROĞLU (Devamla) — Biz burada... 
Ama aleyhte, ama lehte... (SHP, DYP ve DSP sırala
rından gürültüler) Tabiî, tabiî... 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 

ALI DİZDAROĞLU (Devamla) — Muhterem 
milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin 8 inci mad
deyle 'ilgili iptal kararından sonra, yüce Meclisin ve 
Anayasa Komisyonunun toplanarak, bu konuda bir 
erken seçime ülkeyi götürecek kararı acilen alması 
gerektiği inancıyla, hepinizi saygı ve seygiyle selam
lıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sayın Baş
kan, Anayasa Mahkemesinin kararına hakaret et
miştir; sözünü geri alsın. 

B) ÖNERİLER (Devam) 

a) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. — Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinin Anayasa 
Komisyonunda ve Genel Kurulda görüşülme usulü 
ile bazı illerde olağanüstü halin uzatılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresinin görüşülmesine ilişkin Ana
vatan Partisi Grubu önerisi. 

2. — TBMM'nin, 29 Kasım 1987 Pazar günü ya
pılması önerilen, milletvekili genel seçiminin kesin so
nuçlarının ilanını takip eden 5 inci gün saat 15.00'te 
toplanmak üzere tatile girmesine ilişkin Anavatan Par
tisi Grubu önerisi. 

BAŞKAN — Efendim, önerileri madde madde 
okutup, oylarınıza sunacağım; buyurun okuyun. 

1. Olağanüstü toplantı konusu (Seçimlerle İlgili 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye 
Büyük Millet Meclîsinin XVIII inci Dönem Millet
vekili Genel Seçimi hakkında 10.9.1987 tarih ve 
3403 sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Da
ir Kanun Teklifi ile 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununda ve Seçimlerle İlgili 
Bazı Kanunlarda 'Değişiklik Yapılması ve Türkiye 
IBüyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Millet
vekili Genel Seçimi Hakkında 10.9.1987 Tarih ve 
3403 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifinin Başkanlıkça havale edildiği Ana
yasa Komisyonunda içtüzüğün 37 nci maddesine 
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göre «48 saat geçmeden görüşmelerine başlanması 
hususu önerilmiştir.» 

'BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, bunu oylamadan önce, tarafımızdan.. 
{'DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Kabul ddenler... Etmeyenler... öner
ge kabul edilmiştir. (Gürültüler) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, bu önergeyi oylayamazsınız; usule aykırı 
efendim. Tutumunuz hakkında söz istiyoruz. 

iBAŞKAN — Oylama sırasında söz istenmez efen
dim, 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — İç
tüzüğe aykırı oylamanız hakkında... (DYP sıraların
dan gürültüler) 

(BAŞKAN — Diğer öneriyi okutuyorum : 
ı2. Kanun tekliflerinin Anayasa Komisyonunda 

'görüşülmesine imkân sağlamak amacıyla Genel Ku
rul çalışmalarına saat 21.00'e kadar ara verilmesine; 
bu saate kadar komisyon raporunun yetişmemesi ha
linde Başkanlıkça tekrar ara verilmesi, komisyon ra
porunun 48 saat beklenmeden gündeme alınarak gö
rüşmelerine başlanması ve bitimine kadar sürdürül
mesi, görüşmelerin tamamlanması için ertesi günler
de de çalışmalara devam edilmesi önerilmiştir. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, oylama yapamazsınız, bu, İçtüzüğe ay
kırıdır. (Gürültüler) 

İBAŞKAN —Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (ANAP sırala-
rın'dan alkışlar) 

Diğer maddeyi okutuyorum : 
3. Olağanüstü toplantı konusunun bitiminden 

sonra, çalışmaların devamına karar verildiği takdir
de; acil bir konu olan, bazı illerde olağanüstü halin 
uzatılması hakkındaki Başbakanlık tezkeresinin gö
rüşmelerine hemen başlanarak bitirilmesi önerilmiştir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Mümkün değil, 
bunu oylamayın. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN <Edirne) — Sa
yın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, daha karar verilmedi, daha oylanmadı; 
görüşmeye mahal olup olmadığı... 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

I M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Da-
I ha karar verilmedi .oylanmadı, görüşmeye mahal 
I olup olmadığı hakkında söz istiyorum. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 
I Usul hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 

»BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
ı'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Gö-

j rüşülmesine mahal olup olmadığı hakkımda... 
iBAŞKAN — Hangi konuda efendim? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu 

madde konusunda. 
I BAŞKAN — Genel Kurul tarafından karar ve

rilmiş bir konu hakkında yeniden müzakere açamam 
efendim; karar verildi efendim. 

•M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Gö
rüşülmesine mahal olup olmadığı.. 

BAŞKAN — Efendim, karar verildi. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa-

{ yın Başkan, usul hakkında... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, karar verilmedi efendim; daha oylama
dınız; görüşülmesine mahal olup olmadığı... 

BAŞKAN — Efendim, siz farkında değilsiniz, 
önergeleri okuttum, oyladım efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın »Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

I TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Tu
tumunuz hakkında önce ben istedim. 

İBAŞKAN — Buyurun. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ben 

! de istiyorum efendim niçin vermiyorsunuz? 
BAŞKAN — Hayır, bir kişiye verilir efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ni-

I çin efendim? Ben de istiyorum, ayrı ayrı gerekçe ile. 
I Ayrı gerekçeyle ben de sonradan istiyorum. 
I 'BAŞKAN — Buyurun oturun efendim, oturun. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa-
I yın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddesinde iki pa-
I ragratfı okuyorum : 
I «Millet Meclisi Başkanı, olağanüstü toplantı çağ-
I rısını doğrudan doğruya veya en az doksan millet-
I vekilinin imzasını taşıyan gerekçeli bir önerge üze-
I rine yapar. Bu çağrıda, olağanüstü toplantı gün ve 
I saatinin ve bu toplantıyı gerektiren konunun belirtil-
I miş olması şarttır.» 
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AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Ayıp, 
ayıp. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, hangi konuda söz istedi
niz? 

Bakınız, Sayın Başbakan Turgut özal imzasıyla 
verilen önergede gün ve saat belirtilmemiş; sadece 
«Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasanın 93 
üncü maddesi gereğince bu hafta içinde olağanüstü 
toplantıya çağrılmasını arz ve teklif ederiz.» denil
miş. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
öbürü de Çarşamba gününü istedi. 

TÜRKÂN TURGUT AR1KAN (Devamla) — 
içtüzük, «Gün ve saat belirtilir» diyor. Onun için 
bu önergenin gündeme alınması İçtüzüğe aykırıdır. 
Başkanlık Divanı, içtüzüğe aykırı hareket etmiştir; 
Anayasayı ihlal ettiği gibi Meclis içtüzüğünü de ih

lal etmiştir, burada taraf tutmuştur. (SOP sıraların
dan alkışlar) 

Geliyorum, Vural Arıkan ve arkadaşlarının ver
diği önergeye : Bakınız ne denilmiş önergenin son 
paragrafında -«konu belirtilmemiş» diyorlar- aynen 
okuyorum : «1 Kasımda seçimlerin fiilen ve huku
ken yapılamayacağı Anayasa Mahkemesinin açıkla
nan iptal gerekçesinden anlaşılmaktadır. Hem de 
yorumladığınız gibi fevkalade bir durum hâsıl olmuş 
bulunmaktadır. Bu nedenlerle aşağıda imzası bulunan 
bizler ortaya çıkan mevcut hukukî durumun görüşül
mesi ve yasama faaliyetinin sürekli hale gelebilmesi 
için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 Ekim 1987 
günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırılması-
nı arz ve rica ederiz.» 

Bir önergede şekil şartları tamamen yerine getiril
miş, konu belirtilmiş, saat ve gün belirtilmiş; Başkan
lık reddediyor; diğer önergede, içtüzüğe göre gün ve 
saat belirtilmemiş; Başkanlık taraf tutarak bunu gün
deme koyuyor... Bu, gerçekten şu Yüce Mecliste hi
cap duyulacak bir durumdur. Başkanlık Divanını top-
yekûn istifaya davet ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan gürültüler, SHP, DYP, DSP ve Bağımsızlar sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezlt. 
Sayın Bayezit, zatı âlinizin usul konuşması hak

kında malumat rica ediyorum; hangi konuda konu
şacaksınız? 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, işitemedim efendim; yüksek Meclisin 
ses düzeni bir gazinonun ses düzenini arattığı için 
işitemedim; lütfen tekrarlar mısınız? 

VEYSEL ATASOY (Zonguldak) — Ayıp, ayıp; 
nasıl laf bu! 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, bendeniz usule uygun olarak bu 3 ün
cü maddenin müzakere edilemeyeceği konusunda söz 
istedim. 

IBAŞKAN — Oldu efendim, buyurun. 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Te

şekkür ederim. 

iSayın Başkan, değerli arkadaşlarım; inanıyorum 
ki şu anda iki kişi hariç tüm milletvekilleri ve ina
nıyorum ki, içinde yaşadığımız şu tarihî anda biri 
Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanı, diğeri Sayın 
Başbakan olmak üzere iki kişi hariç, demokrasiye, 
hukukun üstünlüğüne inanan 50 milyon Türk halkı 
Anayasa Mahkemesine bir şükran borcu taşımakta
dır. Bu şükran borcu, hiçhir zaman, bir kanun mad
desinin iptali gibi Anayasa Mahkemesinin doğal 
fonksiyonundan, onun neticesinden meydana gelen 
!bir noktaya münhasır değildir; Anayasa Mahkemesi, 
orada hukuksal görevini yapmıştır. Şükran borcu, 
şu Meclisin kapısına vurulan kilidi, şükran borcu, bu 
Meclisi .kilitleyerek anahtarını bir Osmanlı paşası 
edası güden Özal'ın ce'bine koyan zihniyeti, (SHP, 

DYP ve DSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler) şükran borcu, egemenliğin yegâne tecelli ye
ri olan şu büyük Millet Meclisi açan, açtıran Ana
yasa Mahkemesinin tarihî göreviyle ilgilidir. (SHP, 
DYP ve DSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Hatibi dinleme 
imkânı bulamıyorum, lütfen sakin olun. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlarım; bu memleket, bu de
mokrasi, bu demokrasiyi yaşatan anayasal müesse
seler, hepimizin malıdır; onları yıpratmayalım. 

Biraz önce, dört yıl Adalet Komisyonu Başkanlı
ğı yapan bir arkadaşım -acıdır, hazindir, bu Mecliste 
dört yıl Adalet Komisyonu Başkanlığı yapmıştır-
«Biz Anayasa Mahkemesinden 11-0, 10-0 netice bek
lerdik» dedi. Sen futbol mu oynuyorsun aziz arka
daşım, sen futbol maçının neticesini mi özlüyorsun? 
Sen hukukun ne dediğini, hukukun ne olduğunu bil
miyor musun? (ANAP sıralarından gürültüler) 
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ALÎ DİZDAROĞLU (Antalya) — Hukuka say
gı istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Bayezit... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Muhterem 

•arkadaşlarım, bu arkadaşıma kabahat bulmuyorum... 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, usul konusuna girin 

efendim, lütfen efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş

kanım, yüksek Meclis tarihî bir toplantı içindedir... 
BAŞKAN — Usule girin efendim, esasa girin 

efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Lütfen, hiç 

değilse son gün, herkes görevinin ciddiyetinin idraki 
içinde olsun, lütfen müdahale etmeyiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Son 
konuşmasını yapıyor. 

BAŞKAN — Konunuza girin Sayın Bayezit, rica 
ederim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Efendim 
arkadaşımı kınamıyorum... 

Efendim, zihnî teselsülümü kaybettiriyorsunuz, lüt
fen müdahale etmeyin Sayın Başkan. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Yok 
ki; var mı? 

İM. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Arkadaşı
mı kınamıyorum, hiç kimseyi de kınamıyorum; çün
kü inanıyorum ki, Anavatan içerisinde hiçbir kimse 
Sayın Başfbakanın basmadığı yere basamaz, Sayın 
Başbakanın göstermediği yerde konuşamaz... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Bayezit... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, bu söylediğiniz söz
lerin usul ile ne alakası varl 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Anlataca
ğım efendim... 

BAŞKAN — Lütfen usule girin efendim. 
iM. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Anlataca

ğım Sayın Başkanım, konuya geliyorum müsaade 
buyurun. 

BAŞKAN — Hiç alakası yok efendim; lütfen... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bir Sayın 

Baş'balkan ki, Anayasa Mahkemesini, bir Sayın Baş-
'bakan ki, Yüksek Seçim Kurulunu, bu memleketin 
en yüce iki yargı organını töhmet altında bırakır; bı
rakın bir milletvekili de futbol1 maçının sonunu bek
lesin. 
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AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın 
Başkan, ne üzerinde konuşuyor? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bir Sayın 
Başbakan ki, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen... 
(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Bayezit... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Anayasa 

Mahkemesi kararına rağmen, «1 Kasımda seçim ya
pacağım» diyebilme cüretini kendinde görür. (ANAP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler...) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Bayezit... 
H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Ne üzerin

de konuşuyorsun kardeşim? 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş

kanım, bırakmıyorlar ki konuşayım. 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, konuya girmezseniz 

konunun dışında konuşursanız, sözünüzü keserim. 
Benden usul hakkında, tutumun hakkında söz istedi
niz. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Tutumunuz 
hakkında istemedim. 

BAŞKAN — Lütfen konuya girin efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş

kanım... 
BAŞKAN — Tahammülümüzü... 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kanım, anahtar elinizde, orayı kesersiniz, saygı du
yarım, ama... 

BAŞKAN — Ama, siz de usul dışı konuşamazsı
nız. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ama mü
saade buyurun, zabıtları inceleyin, tutumunuz hak
kında söz istemedim; o maddenin konuşulmasına, 
-usul karşısında- cevaz olup olmadığı hususunda söz 
istedim; şimdi bunu anlatacağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, usul konusunda ko
nuşmazsanız... 

ıM. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Tamam 
efendim, usule geliyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hâlâ gelmediniz. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Geliyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bu zamana kadar usule hiç girme

diniz. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Efendim. 

müsaade edin de konuşayım; bırakmıyorsunuz ki. Ne 

I
diyeceğimi biliyor musunuz? Bırakın da konuşayım 
efendim. 
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Sayın Başkan, şu Mecliste dört yıl İçtüzük çiğ
nendi, şu Mecliste dört yıl Anayasa çiğnendi; ama, 
hiç değilse son toplantıda bunları çiğnemeyiniz. 

Anayasamız ve içtüzüğümüz açıktır; her ne kadar, 
Meclis Başkanlığı, Sayın Başbakanın imzasını taşı
yan ve sanki bir asker mektubu edasıyla «Bu hafta 
içinde toplantıya çağrılması» diye bir ifade taşıyan 
çağrıyı İçtüzüğe uygun görmüşse de, onu işleme koy
maması gerekirdi. 

Yine, Anayasamız ve İçtüzüğümüz açıktır; olağan
üstü toplantıda, olağanüstü çağrıya neden olan olay
lar, sebepler görüşülür, onun dışında, hiçbir önerge 
ile hiçbir yöntemle gündeme herhangi bir madde ko
namaz. Onun için şimdi oylayacağınız 3 üncü mad
de... 

IBAŞKAN — Madde oylandı efendim. 
iM. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Oylanma

dı daha efendim. 
BAŞKAN — Oylandı; farkında değilsiniz efen

dim. 
•M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Oylanma

dı. (ANAP sıralarından «Oylandı» sesleri, gülüşme
ler) Arkadaşlar, bana gülmeyin; kendi halinize gü
lün. Bu ses düzeninde böyle duyulur. 

Sayın Başkanım, o halde, oyladığınız 3 üncü mad
de İçtüzüğe aykırı olarak oylanmıştır. Yaptığınız ha
taların... 

VEYSEL ATASOY (Zonguldak) — Anayasa 
Mahkemesine gidin. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Küçük gör
me; Anayasa Mahkemesine gidileceği zaman gidilir. 

VEYSEL ATASOY (Zonguldak) — Önerge üze
rinde niye konuşmadın? 

'.M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Oylattığı-
nız bu madde... 

VEYSEL ATASOY (Zonguldak) — Önerge üze
rinde neden söz almadı Sayın Başkan? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ben sana 
bir şey demedim; ne bağırıyorsun orada. Ben sana 
bir şey dedim mi? Kabadayılığın yeri değil burası. 

VEYSEL ATASOY (Zonguldak) — Kabadayılığı 
sen yapıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Bayezit... 

M. TURAN BAYEZİİT (Devamla) — Ben sana 
bir şey demedim, ben sana bir şey demedim... 

VEYSEL ATASOY (Zonguldak) — Terbiyeli ol 
biraz. 

.M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Terbiyesiz 
sensin. 

f BAŞKAN — Sayın Bayezit... 
VEYSEL ATASOY (Zonguldak) — Sayın Baş-

I kan, ne oluyor yahu? 

I M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Lütfen, 
I lütfen... 
I BAŞKAN — Sayın Bayezit... 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — ... Ben sa-
I na bir şey demedim; çizgini muhafaza et lütfen. 

I BAŞKAN — Sayın Bayezit, toparlayınız efen-
I dim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — To-
I parlıyorum efendim. 
I Sayın Başkanım, ricam şu : Ağzında demokrasi 
I sözcüğünü geveleyenler, lütfen, demokrasinin ne ol-
I duğunu öğrensinler; Anayasadan ve bunun erdemin-
I den bahsedenler, lütfen bu erdemlerin ne olduğunu 
I öğrensinler ve Sayın Başkanım zatıâliniz de, yaptı-
I ğınız bir tarihî görevin idraki içinde nasıl hareket 
I etmeniz gerektiğini lütfen takdir ediniz. 
I Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 7 nci madde-
I sinin 2 nci fıkrasını yeniden okuyorum... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş-
I kan, söz istiyorum. 

I BAŞKAN — Niçin fırsat vermiyorsunuz, iki ar-
I ikadasınız konuştu, ben cevap vermeyeyim mi efen-
I dim? (DYP sıralarından «İskender Bey de söz i'stedi» 
I sesleri) 
I BAŞKAN — İki arkadaşımız konuştu, ben cevap 
I vermeyeyim mi efendim? Hep siz mi konuşacaksınız? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — öyle bir 
I şey söylemedim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) - r Sayın Başkan, ce-
I vap verme keyfiyeti hükümetindir. 

I BAŞKAN — Lütfen dinleyin efendim : «Millet 
I Meclisi Başkanı, olağanüstü toplantı çağrısını döğru-
I dan -doğruya veya en az doksan milletvekilinin im-; 
I zasını taşıyan gerekçeli bir önerge üzerine yapar» 
I denilmektedir. Kim yapıyor? Millet Meclisi Baş-
I kanı. 

I Devam ediyor, «!Bu çağrıda, olağanüstü toplantı 
I gün ve saatinin ve bu toplantıyı gerektiren konu-
I nun belirtilmiş olması şarttır» deniliyor. Bu çağrıyı 
I kim yapıyor? (ANAP sıralarından «Meclis Başkanı» 
I sesleri) Meclis Başkanı yapıyor. Bu itibarla, çağrı 
I önergesi yerindedir. 
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IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — Adalet Bakanlığına Halil Ertem'in, İçişleri 

Bakanlığına Ahmet Selçuk'un, Ulaştırma Bakanlığına 
İhsan Pekel'in atanmış olduklarının uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1402) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var
dır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 15 Eylül 1987 tarih 01-401 

sayılı yazısı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 10 Eylül 1987 

tarihinde 17 nci seçim dönemi bitmeden seçimlerin 
yenilenmesi kararı alındığından, Anayasanın 114 ün
cü maddesine göre görevlerinden ayrılmaları gereken 
Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının yerine; 

Adalet Bakanlığına, Yargıtay 14 üncü Hukuk Dai
resi Başkanlığından emekli Halil Ertem, 

tçişleri Bakanlığına, Başbakanlık Müsteşarı Ah
met Selçuk, 

Ulaştırma Bakanlığına, Ulaştırma Bakanlığı Müs
teşarı ihsan Pekel'in, Anayasanın 114 üncü maddesi 
uyarınca, Başbakan tarafından atanmış olduklarını 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Federal Almanya ve Fransa'ya gidecek olan 

Devlet Bakanı Ali Bozer'in, dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1403) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Eylül 1987 ta
rihinde Federal Almanya ve Fransa'ya gidecek olan, 
Devlet Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı A. Kurtce-
be Alptemoçin'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun, dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Celal 
Güzelin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1404) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 42 nci dö
nem toplantılarına katılmak üzere, 19 Eylül 1987 ta
rihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakam Hasan Ce
lal Güzel'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize su
narım. 

, Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Federal Almanya'ya gidecek Kültür ve 
Turizm Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne ka
dar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1405) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Batı Berlin'de yapılacak Uluslararası Demokratlar 
Birliği (IDU) toplantısına katılmak üzere, 23 Eylül 
1987 tarihinde Federal Almanya'ya gidecek olan Kül
tür ve Turizm Bakam A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne 
kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — lrarfa gidecek olan Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Hüseyin Cahit Aral'ın dönüşüne kadar Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Tınaz 
T itiz'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1406) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uluslararası Tahran Fuarına katılmak üzere 18 
Eylül 1987 tarihinde İran'a gidecek olan Sanayi ve 
Ticaret Bakanı H. Cahit Aral'ın dönüşüne kadar; Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakam M. Tınaz 
Titiz'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Baş
bakan Yardımcılığına, Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/1407) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası 

(IBRD) yıllık toplantılarına katılmak üzere, 24 Ey
lül 1987 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gi
decek olan Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı 1. Ka
ya Erdem'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcılığına, Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Federal Almanya'ya gidecek olan Başbakan 
Turgut Özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Er
dem'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (311410) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Turgut Özal, Batı Berlin'de yapılacak 

Uluslararası Demokratlar Birliği (IDU) toplantısına 
katılmak üzere, 23 Eylül 1987 tarihinde Federal Al
manya'ya gideceğinden, 24 Eylül 1987 tarihine kadar 
Başbakanlığa; Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı 
t. Kaya Erdem'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgileriniz© su
narım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

9. — Federal Almanya'ya gidecek olan Başbakan 
Turgut özal'ın, dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'm vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1408) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Turgut özal, Batı Berlin'de yapılacak 

Uluslararası Demokratlar Birliği (IDU) toplantısına 
katılmak üzere, 23 Eylül 1987 tarihinde Federal Al
manya'ya gideceğinden, 24 Eylül 1987 tarihinden iti
baren Başbakanlığa, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
10. — Belçika ve Federal Almanya'ya gidecek 

olan Devlet Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanı Abdullah Tenekecf 
nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1409) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Eylül 1987 ta

rihinde Belçika ve Federal Almanya'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
/ / . — Batı Berlin'de yapılacak Uluslararası De

mokratlar Birliği toplantısına İstanbul Milletvekili 
Bülent Akarcalı'nın katılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi (3/1411) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 80 inci 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutup 
oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Batı Berlin'de yapılacak Uluslararası Demokratlar 

Birliği (IDU) toplantısına hükümetimizi temsilen ka
tılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere 23 - 27.9.1987 
tarihleri arasında Batı Berlin'e yapacağım seyahate 
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nm iştirak etme
si uygun görülmüştür. 

Bilgilerini ve Meclisin ilk toplantısında Anayasa
mızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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V. — SEÇİMLER 

/. — Anayasa Komisyonunda açık bulunan üye
liğe seçim. 

BAŞKAN — Gündemin «Seçimler» kısmına ge
çiyoruz 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam) 

2. — Olağanüstü toplantıda açık bulunan komis
yon üyeliği için seçim yapılıp yapılamayacağı hak
kında. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kasaroğlu. 
Sayın Kasaroğlu, bu seçim maddesi hakkında mı 

konuşacaksınız? 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın Kasaroğlu lehte mi, aleyhte mi? 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte, buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben de söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ege, Anayasanın 95 inci mad

desine göre zatıâlinize söz verme imkânım yok. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
HayLr!.. 

BAŞKAN — Niye bağırıyorsunuz efendim? Nere
desiniz? Nerede olduğunuzun farkında mısınız? Niye 
bağırıyorsunuz? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, bir şey arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Geçen se-

neki olağanüstü toplantıda, benim Başkanvekilliğim 
meselesi Divana gönderildi; «Efendim, bu toplantıda, 
bu toplantı fevkalade toplantıdır; böyle seçim yapı
lamaz» diye reddedildi; bunu lütfen tetkik edin. 

BAŞKAN — Var efendim, ifade edeceğiz efen
dim. Oyladık; o reddedildi. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır, ha
yır. 

BAŞKAN — Oyladık efendim, biz Divanda oy
ladık; fakat Genel Kurul kabul etmedi. 

HÜSAMETTİN C1NDORUK (Samsun) — Siya
sî numara yaptınız. 

BAŞKAN — önerge burada. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Müsaade 

eder misiniz Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; saat 15.00'ten beri yapma
ya çalıştığımız müzakerelerde, büyük şanssızlıklarla 
karşı karşıyayız. önce maddî bir şanssızlıkla karşı 
karşıyayız; bu mikrofonlardan kimsenin bir şey duy
ması ve anlaması mümkün olamıyor. Mecliste, şu 
anda büyük bir kısmımız, neyin müzakere edildiğini, 
kimin ne söylediğini anlama şansına sahip değiliz. 
(ANAP sıralarından «Daha iyi» sesi) Daha iyiyse me
sele yok; o zaman Meclisi açmanıza da lüzum yok, 
bu zihniyeti alır götürürsünüz dışarıya üstadım. 

Değerli arkadaşlarım, burada yapmakta olduğu
muz görüşmeler, basit bir kanun maddesi değil. He
pimizin üzerinde ittifakla durduğu rejimin temelini 
ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz. Burada mesele
miz, birbirimizi kırmak değil; meselemiz, sükûnetle, 
en doğru yolu bulacak çareleri getirmek, bunun üze
rinde yüce Meclisin birliğini, beraberliğini sağlamak. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanımızın mikro
fondan söylediklerinden hiçbirini anlama şansına sa
hip olamadım. Hatta o derece ki, Sayın Başkanı
mız biraz evvel görüşülen Anavatan Partisi Grubu
nun önerilerinin hiçbirisinin aleyhteki kısmını oya 
koymadı; «Kabul edenler» denildi, «Kabul etmeyen
ler» oya sunulmadan, hemen 2 nci maddesine geçti. 
Bunu, tutanaklara geçmesi bakımından söylüyorum 
ve tespit için arz ediyorum. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Kabul etmeyenleri saymadı. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, zannediyorum o 
zaman uyuyordunuz; «Kabul etmeyenler» dediğim 
zaman uyuyordunuz. 

Buyurun devam edin. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Sayın Başkan, saymadınız. 

BAŞKAN — Aleyhte bir oy işareti görmeden neyi 
sayayım? 

HÜSEYİN AVN1 GÜLER (İstanbul) — Sen sar
hoşsun. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kasaroğlu, devam 
edin. 
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DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Kişiliğine 
büyük saygı duyduğumuz, şu anda yüce Meclisi ida
re eden Sayın Başkandan, kendisinden şahsen benim 
beklemediğim tutumla karşı karşıya kalıyoruz. Sayın 
Başkanımız herhalde, zannederim boyunlarının sağ 
tarafı ağrıdığı için başlarını öbür tarafa döndürme 
şansına sahip değiller. Onun için, oylama yapma du
rumunu dahi kendilerine yakıştıramayacağım bir şe
kilde fevkalade aceleye - kelimenin ayıbını bendenize 
verin - bir olupbittiye getirme havası seziliyor. 

Değerli arkadaşlarım, burada ne yapmak istiyo
ruz? Burada usulüne uygun bir görüşme yapmak is
tiyoruz; ama başından beri, usule aykırı ne varsa hep
sini yapmaya çalışıyoruz. Sayın Meclis Başkanımız 
toplantıya çağrı yapıyor, toplantıya çağrıda hangi 
önerileri dikkate aldığını yazıyor ve bunları sıraya 
koyuyor, burada görüşmeye geliyoruz, Sayın Meclis 
Başkanının sıraya koyduğu hususlardan bir tanesi 
- baştaki - atılıyor, hemen 2 ve 3'ten başlanıyor. 

'Değerli arkadaştanım, bunu usulün nesi ile 'bağ
daştıracağız? Sayın Başkandan ıjs'tirhaım ediyoruz bu 
meseleyi bir karara bağlayalım diye. Gene, ifade et
tiğim giihi, Sayıl 'Başkanın illiniıfatma; mazhar olup der
dimizi: anlatıma şansına sahip oila.miyo.ruz. 

Değerli arkadaştanım, İçtüzüğümüzün açık 'hüküm
leri «Meclis tatilde iken komisyonlar faaliyette 'bu
lunamazlar» diyor; 'buna rağmen, komisyon, Meclis 
tatilde ilken toplanıyor, Genel Kurul daha açılma
dan toplanıyor ve kendi üyelerine çağrı yapıyor. Di
yor ki; «Falan, falan meseiteîerli görüşeceğiz toplan
tıya gelin.» 

'Muhterem arkadaşlarım, bir meclisin iradesine bu 
derece açık ipotek konduğu daha görülmemiştir. Ne 
'biliyordu Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı ki bu 
yüce Meclis kendisime bu işleri havale edecek?.. 

'BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, konuya gelelim 
efendim. (DYP sıralarından «Konu 'bu değil mi, 
esas konu bu» sesleri) Seçim konusuna gelin efen-
diım. 

IDOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Sayım* 
Başkanım, ben de meselenin içindeyim; seçim ko
nusunu görüşüyoruz. Seçim konusunu görüştüğümüz 
zaman, Sayın Anayasa Komisyonunun Başkanının 
yaptığı bir usulsüzlüğü ve dolayısıyla buna göz yu
man 'Meclis Başkanının ihatasını önünüze getiriyo
rum. Meclis Başkanı 'bu işe izin vermemeli idi. 

'MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sayın Kasar
oğlu, tebligat diye bir şey yok; varsa açıklayın* 

'DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Aman 
efendim, biraz evvel' Sayın Çorapçı oğlu okudu. Bunu 

tespitte fayda var, gelecek nesiller için de faydası 
var. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COIŞKUNOĞLU (Ankara) — Müsaade edilirse 
açıklayayım. • 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Bir Mec
lis 'Başkanı ki, ısrarla Anayasayı hiçe saymayı ımani-
fet halinö getirmiş; ondan sonra da, burada biz usu
lüne uygun müzakere, usûlüne uygun davranış 'bekli
yoruz; ölımaz böyle şey arkadaşlar. 

Usûlüne, nizamına uygun, rejimlin esasına uygun 
şartları ortaya koymadığımız zaman ne demokrasiden, 
ne Türkiye'deki hukuk devletinden 'bahsetme şansı
na sahip olamayız., 

Buradaki mesele nedir?.. 'Buradaki mesele, Se
çim Kanununun bir maddesinin iptal edilmesinden 
sonra ortaya çıkan durumdur. Ortaya çıkan durum
da «Kabahat sende idi, bende idi» ayrı mesele; ama, 
bugün ortaya 'bir mesele çıkmıştır; bu meselenin çö
zülmesi 'lazımdır ve bu meselenin de hukuk nizamı 
içinde çözülmesi lazımdır. Neden bunu hukuk niza
mı dışına çıkarmaya gayret ediyoruz? Şu olağanüstü 
toplantıda nelerin görüşüleceğini, İçtüzüğün 7 nci 
maddesine açıkça yazmışız. Sayın Meclis 'Başkanı, 
kendisine yapılan toplantıya davet taleplerini, içtü
züğün 7 nci maddesine dayanarak reddediyor; red
dediyor da, içtüzüğün 7 nci maddesine g İnmeyen me
selelere bakmayı da aklına getirmiyor. 

Değerli arkadaşlarım, İçtüzükte açıkça, «Belli 
bir konuyu görüşmek üzere toplantıya çağrılır» şek
linde hüküm vardır ve o konunun görüşülmesi ta
mamlandıktan sonra, müzakerelere devam edip et
memeye karar verilir. Yani, 'bir 'belidi konu olacak, 
müteaddit konuları görüşemeyecek. Meclis Başkanı
nın yaptığı çağrı, önce 'bu 'bakımdan sakat. Zira, Sa
yın Vural Arıkam ve 103 arkadaşının yaptığı çağrı 
yazısında konu ayrı, ısayın parti liderlerinim iki ayrı 
önerge ile yaptığı çağrıdaki konu ayrı. Sayın parti 
liderlerinin verdiği iki önergenin konusu bir; ama 
Sayın Vural A tıkan ve arkadaşlarının önergesinin 
konusu 'ayrıdır. Bunları, İçtüzüğün 7 nci maddesi
ne göre birleştirmek mümkün değiJdir; ama bizim 
anayasaüstü Meclis Başkanımız 'bu dirayeti de gös
termiştir. 

İş bununla da bitmedi; geldik, dağıtılan gündeme 
bakıyoruz, bir komisyon seçimi teklifi çıkıyor kar
şımıza. Değerli aırkadaştanm, komisyon seçimi Mecli
sin normal gündemimin işidir, olağanüstü toplantının 
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işli değildir. Nitekim, Doğru Ydl Partisi Meclis Baş-
kanvekili olarak Sayın İskender Cenap Ege'yi aday 
gösterdıiği zaman, buna dair tezkereyi Başkanlığa 
sundu. 'Başkanlık, -o anda karşımıza ilk olağanüstü 
toplantı geliyordu: olağanüstü toplantıda bu mesele
nin oylanamayacağını 'bildirerek geri çevirdi. Bu ka
dar açık örneıc var. Sayın Başkanımız, bir başkan-
vekiıli seçmeyi dahi İçtüzüğe aykırı görüyor; ondan 
sonra da buraya gelip komisyona üye seçiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, - affedersiniz - §u anda Mec
liste oram değişen komisyon yalnız Anayasa Komis
yonu mu? Siyasî partilerin oranı değiştiğine göre Sağ
lık Komisyonunda da oran değişti, Dışişleri Komis
yonunda da değişti,. Plan ve Bütçe Komisyonunda da 
değişti, KİT Komisyonunda da değişti. Neden onları 
seçmiyoruz? Hayır, mesele başka. Mesele, biraz evvel 
Sayın Başkanvekiinin nasıl oldubittiyle yaptığı oyla
mayla bir netice almaya gayret edildiyse, burada da 
iktidar grubuna bir oy daha getirme düşüncesiyle maa
lesef açık İçtüzük hükmü çiğnenerek bir oldubittiyle 
karşı karşıya geliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yüce Meclisi bu tip oldu
bittilerle karşı karşıya bırakmayalım. Bendenizin Sa
yın Başkandan istirhamım, lütfen bu çıplak usulsüz
lüğü durdursunlar ve bu oylamayı yapmasınlar. Aksi 
halde, bir oyun getireceği fayda milyonlarca sakat
lığa yol açar ki, bizden sonra gelenler de bunu te-
mizleyemezler. 

Hepinizi saygı ile selamlarını efendim. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lehte söz isteyen?.. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÂMİL T. COŞKUNOÖLU (Ankara) — Sayın 

Başkan bir konuda açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Hangi konuda söz istiyorsunuz? 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, komisyon mevzubahis oldu. 
BAŞKAN — Usul tartışmasından sonra verece

ğim. 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Gayet 

kısa, şimdi rica ediyorum. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Buyurun Sayın Kutay. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, sa

yın Meclis üyeleri; Anayasa Komisyonunda eksik bu
lunan bir üyeliğin seçimini yapacağız; çünkü bu ola
ğanüstü toplantıya -taalluk eden kanun tasarısı biraz 
sonra Anayasa Komisyonunda görüşülecek. 

TÜRKAN TURGUT ARKAN (Edirne) — Ço
ğunluğunuz yok herhalde. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Anayasa Komis
yonunda çoğunluğumuz var; ama biz, mademki Tür
kiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa seçim kararı al
mış bir Meclisin toplantı yapması hususunu yaşıyo
ruz, o halde bu işin içtüzük ve kanunlara uygun ol
masını en az bizim kadar sizin de istemeniz gerekir. 

İçtüzüğümüzün 22 nci maddesi, «Bir komisyonun 
üyeliklerinde boşalma olursa yenisi seçilinceye ka
dar komisyonun görev ve yetkisi aynen devam.eder. 

Noksan üyelik en kısa zamanda tamamlanır» di
yor. En kısa zamandan anlaşılan mana ve mefhum, 
mademki özel ve olağanüstü toplantımızı ilgilendiren 
kanun tasarısı biraz sonra komisyonda görüşülecek
tir, hiç şek ve şüphe yoktur ki, komisyonu anında ve 
en kısa zamanda tamamlamak bu Meclisimizin göre
vidir. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Bu Meclise görevi siz veriyorsunuz, Başbakan veriyor 
bu görevi. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Hayır efendim, iç
tüzüğü okudum. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başbakan Ana
yasayı tanımıyor. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — içtüzüğün verdiği 
emri hâlâ Başbakana haımlederseniz, bir mevhumun 
içindesiniz, bundan ayıklanın lütfen. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte, ikinci arkadaşa söz verece
ğim. 

Aleyhte, buyurun Sayın Arıkan. 

VURAL ARKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli miılletvekilleri; Erken Seçim Kanunu görüşülür
ken, Sayın Başbakana hatırlatmış, «bunu kararla ya
pınız» demiş ve bunun gerekçelerini de söylemiştim. 
«Kanunla yaparsanız yargı denetimine tabi olur» de
dim; oldu ve başınızı çarpacak duvar da meydana gel
miş bulundu. Onun için, bu söyleyeceklerime de dik
kat etmenizi isterim; çünkü, müteaddit kez ifade et
tiğim gibi, mümkün olduğu kadar, hukukla hissiyatımı 
birbirinden ayırıyorum. 

Olağanüstü toplantı çağrıları istisnaîdir. Neden? 
Başkanın görevlerini 14 üncü maddede tetkik ediniz; 
Meclisi toplamak diye Başkanın bir görevi yoktur. 
Halbuki, Cumhurbaşkanının yetkilerine bakın; orada 
Cumhurbaşkanının Meclisi toplama yetkisinin zikredil-
diğinıi görürsünüz. Niçin bu böyle olmuştur? Çünkü, 
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hem 1961 Anayasasında hem de 1982 Anayasasında 
Meclisin kendiliğinden toplanması esası getirilmiştir. 
Birisi, «1 Eylül tarihinde kendiliğinden toplanır»; di
ğeri, «1 Kasım tarihinde toplanır» demiştir. Bu yüz
den, Meclis Başkanına bu görevi vermemiştir. Toplan
tıya çağırma yetkisini sadece 7 nci maddede vermiştir; 
bu da olağanüstü haldir. Olağanüstü hallerde, önerge
lerde yazılı konudan başkasının görüşülmesi mümkün 
değildir. 

İşte, başlangıçta bizim önergemizin görüşülmesini 
iıstememizdeki neden de bu idi. Normal çalışmaya ge
çilsin, normal çalışma içerisinde bunları yapın; ama 
yüce Meclis istediği zaman yeniden tatil kararı ver
sin; ama hukuku bir kere çiğnemeye başladınız mı, 
bataklık içine düşmüş bir insanın haline düşüyorsunuz 
Sayın Başkan, haline... Hukuk kurallarını hukuk bilgi
nize göre, eğer bilgileriniz yetmiyorsa yanınızda da
nışmanlarınız var, o danışmanlarınızın bilgilerine gö
re yorumlayınız ve işlem yapınız. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lehte, Sayın Ledin Badas; buyurun efendim. (DYP 

sıralarından, «Daha evvel Sayın Şardağ söz istedi» 
sesleri) 

Efendini, Sayın Badas daha evvel yazıyla söz iste
mlinde bulundular. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Benim de yazılı be
yanım var. 

BAŞKAN — Sayın Rüştü Şardağ usul hakkında 
söz istiyor. Yani, daha evvel de istediler; Başkanlığın 
usulsüzlük yaptığı hakkında söz istiyorlar. Bu itibar
la kendilerine söz vereceğim; hangi konuda usulsüz
lük yapıyorsam söz vereceğim. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Anayasayla alakalı, 
orada belirteceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Badas. 

LEDİN BARLAS (Adana) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; gündemin «Seçim» ile ilgili bö
lümü hakkında görüşlerimi sunmak üzere huzurları
nızdayım. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Komisyonların kuruluşunda, siyasî parti grupları
nın kuvvetleri oranında temsil edileceği, Anayasamı
zın 95 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer almakta
dır. Buna paralel olarak da -demin bir arkadaşımın 
okuduğu - İçtüzüğün 22 nci maddesinde, bu seçim işi, 
«Noksan üyelik en kısa zamanda tamamlanır» şek
linde ifadesini bulmuştur. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Niye diğer ko
misyonlarda dıa tamamlanmıyor, onu da söyleyin?.. 

LEDİN BARLAS (Devamla) — Efendim, lütfen 
sabrederseniz onu da söyleyeceğim. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Başkanlık Divanı 
işgüzarlık yapıyor. 

LEDİN BARLAS (Devamla) — Meclis Başkan
lığı, bu Anayasa hükmünü ve Meclis içtüzüğü hük
münü göz önünde bulundurmak suretiyle grubumuza 
bir yazı yazmış ve Anayasa Komisyonundaki eksik 
üyeliğin tamamlanmasını istemiştir. Grubumuz da, bir 
arkadaşın ismini önererek, bugün gündeme gelen se
çimi sağlamak istemiştir. Bu işlemin en kısa zamanda 
yapılması zorunludur. Bu yapılmadığı takdirde, Ana
yasa ve İçtüzüğe aykırı durumlar ortaya çıkabilir. 
Geçmiş tarihlerde, parti gruplarının yüzde oranları
nın değişmesi komisyona yansıtıiımadığı, için Anayasa 
Mahkemesince iptal kararı verilmiştir. Bir üyenin do
kunulmazlığının kaldırılması hakkında 25 Ekim 1967 
tarihli Restin Gazetede yayımlaman 1967/22 esas ve 
1967/22 karar sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, sırf 
bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21.7.1967 
günlü ve 247 sayılı kararını bozmuştur. 

Şimdi, sayın arkadaşlarımızın değindiği, olağanüs
tü bir toplantıda bu konu görüşülür mü, görüşülmez 
mi meselesine temas etmek istiyorum : 

«Olağanüstü toplantıyı gerektiren konu dışında 
hiçbir işlem yapılmaz» kuralı, bir kanun teklifini, 
bir Meclis araştırmasını, bir Meclis soruşturmasını 
ihtiva eder; ama sunuşlar bahsinde sözü edilen bir 
seçimi kapsamaz. (Gürültüler) 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Nerede yazıyor o?.. Bir de hukukçusunuz yani. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Bu 
kadar da olmaz ki... 

LEDİN BARLAS (Devamla) — Bu toplantıda 
Başkanlık sunuşlarının yapılmasına engel olan hiç
bir konu yoktur. Bazı sunuşlarda karar alınır, bazı
larında da alınmaz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sunuş mu bu? Karar alıyorsunuz, karar. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Na
lıncı keseri... 

LEDİN BARLAS (Devamla) — Bugün bu seçi
min yapılması gerektiğini arz eder, saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşların görüşlerini 
dinledik. ' 

Sayın Ege'nin Başkanvekilliğine seçilmesi konusu 
ile ilgili zabıtları getirttik, tetkik ettik. Orada, Sayın 
Ege'nin Başkanvekili seçilebilmesi için toplantının de-
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vam etmesi bir önergeyle talep edilmiş, önerge oylan
mış ve reddedilmiş; bu vesileyle seçim yapılamamış. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Aynı şey 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Burada önemli olan hadise şudur: 
Öyle hadiseler olur İki, komisyon şu anda toplanma 
durumunda olmayabilir. Fevkalade bir toplantı yapı
yoruz ve ondan sonra bu komisyonun 48 saatlik müd
deti beklemeden toplantıya devam etmesine karar alı
yoruz; fakat komisyon... 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Kim 
aldı?.. 

BAŞKAN — Meclis alıyor efendim. 
HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Hiç

birimiz duymadık. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) -

Zabıtlarda var Sayın Başkan, saymadın. 
BAŞKAN — Zabıtları getirtip tetkik ettik efen

dim. (Gürültüler) 
Zaptı okuyorum: 
«Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir.» 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Saymadın, saymadın, saymadın... 
BAŞKAN — Siz, evvela zatı âliniz parmağınızı 

kaldırmadınız ki sayayım; dikkat ediyorum. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Hiç kimseyi saymadın. 
BAŞKAN — Evvela zatı âliniz müspet veya men

fî bir karar verme durumunda olmadınız, parmağınızı 
dahi kaldırmadınız; bunu samimiyetle ifade ediyo
rum. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Panik içindesin, aceleye getirdin. Duyulmamış ki 
parmak kalkmamış. 

BAŞKAN — Dinleyin efendim. 
Öyle an ve hadiseler olur ki, komisyonlar topla

namaz ve komisyonlarda partilerin oranları nispetin
de temsil edilmesi imkânsız hale gelir. Bu itibarla, par
tilerin oranları nispetinde komisyonlarda temsil edile-

/ . — Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe 
seçim (Devam) 

BAŞKAN — önergeyi okuyorum efendim: 
«Anayasa Komisyonunda açık bulunan ve Anava

tan Partisi Grubuna düşen bir üyeliğe, Anavatan Par
tisi Grubunca Kütahya Milletvekili Sayın Mustafa 
Uğur Ener aday gösterilmiştir.> 

memesi halinde, komisyonların kararlarının n ' ^ t i 
olacağı şüphesiz. (DYP sıralarından «O o o!..» sesleri) 
Evet... Nitekim, Çetin Altan'ın teşrii masuniyetinin 
kaldırılması kararının Anayasa Mahkemesince bozul
masının esbabı mucibesi, komisyonda üye eksikliği 
ve oranlara uygun seçim yapılmamasıdır. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — öbür 
Anayasada... 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — O anayasa 
değişti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi, anayasa değişebilir; ama... 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— O anayasa değişeli seneler oldu Sayın Başkan. Bu 
1982 Anayasası. 

BAŞKAN — Ama, Anayasanın 95 inci maddesi, 
içtüzüğün 21, 22 ve 23 üncü maddeleri, komisyon
larda partilerin üye sayısı nispetinde temsil edilmele
rini kapsar. Bu konuda 11, 12, 21 ve 22 nci madde 
hükümleri amir hükümdür. Biz bu amir hükmü ye
rine getiriyoruz; ama... 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Ora
da ayrı hüküm var Sayın Başkan. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkan, 22 nci 
maddeyi oku. 

BAŞKAN — Ama, bir tereddüt hâsıl olduğuna gö
re, tabiatıyla usul müzakeresinin neticesinde oylamaya 
geçeceğim ve genel kurulun kararını alacağım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Başkanlığınızın, bu oylamanın yapı

lacağı istikametindeki görüşünü oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kabul edilen ne
dir Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Seçimin yapılabilirliği... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Seçimin yapılıp 

yapılamayacağı mı? 
BAŞKAN — Evet. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — E, yapılmadı... 
BAŞKAN — Efendim, oyladım, yapacağım şim

di; oraya gelmedim daha. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... (SHP ve 
DYP sıralarından «Sayın Başkan, say say» sesleri ve 
gürültüler) Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Şimdi, bir diğer önerge vardır; okutuyorum: 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, biz 

bir üyemizi düşürüyoruz; Amerika'da sağlık tedavisin-

V. — SEÇİMLER (Devam) 
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d© bulunuyor arkadaşımız. Kendisinden özel şey isti
yorlar, bu mümkün değil. Biz grup olarak düşürüyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa Komisyonunda, 
partilerdeki üye sayısı değişikliği sebebiyle Sosyalde-
mokrat Halkçı Partiye mensup bir üyeliğin Doğru Yol 
Partisine verilmesi gerekmektedir. Sosyaldemokrat 
Halkçı Partiye, 1 üyelerini çekmeleri için Başkanlığı
mızca yazı yazılmıştır ve bugüne kadar da bir cevap 
verilememiştir. Bu itibarla, bu noksanlık tamamlanma
dan... -

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yazdık efendim. 
BAŞKAN — Bu noksanlık tamamlanmadan oyla

maya gidemeyeceğiz. 
Yalnız, Sayın Tutum bunun gereğinin yapıldığını 

ifade ediyor. Buyurun, gönderin tezkereyi. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

bu üyemiz yurt dışında. Arkadaşlar ondan somut şey 
istiyorlar. Biz, grup olarak çekiyoruz, diyoruz. Bu bel
genin yeterli olması lazım. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, komisyon üyeliği şahsî haktır. Kendisi istifa 
etmeden istifa ettirilebilir mi? 

BAŞKAN — Efendim, irade beyanı şarttır. (DYP 
sıralarından «Ayıp, ayıp» sesleri, gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O halde, gruba 
niye soruyorsunuz efendim? 

BAŞKAN — Sayın Tutum, sayın üye ile mutaba
kat arz edildiyse, bunu beyan edebilirseniz, oylarım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, gruba 
niye soruyorsunuz o zaman? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Beye
fendi, grup alarak yazıyı gönderiyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, mutabakat var mı 
efendim? 

üstü) 16.10.1987 0 : 1 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, ben bu 
hususta Amerika, ile muhabere etmeden bir şey söyle
yemem. 

BAŞKAN — Şimdi oyluyorum efendim... 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kan, biraz evvel 1962 Anayasasına dayanıp emsal 
gösterdiniz, onu geçerli saydınız; «Aman komisyon 
eksik kalmasın, Anayasa Mahkemesi bozar» dediniz. 
Şimdi boş bırakıyorsunuz; bunu nasıl tecviz ediyor
sunuz? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, Sayın Tutum bir 
mutabakat arz ediyorsa; ben demin kesin olarak ifa
desini alamadım, şimdi tekrar soruyorum : Bir mu
tabakat arz ediyor musunuz efendim, görüşmüşsünüz-
dür? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, grup 
olarak çekiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, sayın üye tarafından «Çe
kiliyorum» diye bir irade beyan edilmemiş, grup baş
kanı veya genel başkan tarafından mutabakat arz edil
miştir; «Bu üyemizi çekiyoruz» diye bir ifadede bu
lunulmamıştır... 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Tasarruf 
gruba ait. 

BAŞKAN — Grup çekemez efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Grup çekebilir 
efendim, grubun yetkisi var. 

BAŞKAN — Tatbikat öyledir efendim. 

Efendim, biraz evvel alınan karar gereğince, ola
ğanüstü toplantı konusu olan kanun tekliflerini görüş
mek için, saat 21.00'de toplanmak üzere, oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.13 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalira Araş 

KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen (Kırklareli), Fevzi Necdet Erdinç (Van) 

BAŞKAN — 3 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÇEŞİTLİ İSLER 
1. — Türkiye Cumhuriyetinin altıncı Cumhurbaş

kanı Fahri S. Korutürk'ün vefatı dolayısıyla saygı 
duruşu. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 12 Ekim 1987 
Pazartesi günü vefat eden Türkiye Cumhuriyetinin 
altıncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk için Meclisi
mizde saygı duruşu ve devlet töreni yapılmıştır; an
cak, Genel Kurulda da saygı duruşu yapılması için 
bazı arkadaşlarımızdan talep gelmektedir. Sayın Ko
rutürk'ün aziz hatırası önünde Genel Kurulu 1 daki
kalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim; Allah rahmet ey
lesin. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Böyle 
oldu mu Sayın Başkan? Milletvekillerinıin girmesini 
bekleseydiniz. 

HALİL İBRAHİM KARAL (Ankara) — İçerisi 
bomboş. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
İçerisi bomboş, böyle olur mu? 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — İstanbul Milletvekili Turgut özal ve 12 
Arkadaşının, 10 . 6 . 1983 Tarih ve 2839 Sayı
lı Milletvekili Seçimi Kanunuyla 10.9.1987 Tarih 
ve 3403 Sayılı Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
ki Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Erdal İnönü, 
Samsun Milletvekili Hüsamettin Cindoruk, Zongul
dak Milletvekili Cahit Karakaş ve 26 Arkadaşının, 
10 . 9 . 1987 Tarih ve 3403 Sayılı Seçimlerle İlgili Ba
zı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Bü-

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

yük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Milletvekili 
Genel Seçimi Hakkında Kanunun Yürürlükten Kal
dırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/484, 2/483) (S, Sayısı : 620) 

BAŞKAN — Olağanüstü toplantı konusu kanun 
tekliflerinin komisyondaki görüşmeleri tamamlanmış; 
ancak, basılıp dağıtılması tamamlanmamıştır. Bu ne
denle, saat 22.30'da toplanmak üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 21.40 

»v»<« 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 22.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulnalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Cemal ÖzbUen (Kırklareli), Fevzi Necdet Erdinç (Van) 

BAŞKAN — 3 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KC 

/. — İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 12 
Arkadaşının, 10 . 6 . 1983 Tarih ve 2839 Sayı
lı Milletvekili keçimi Kanunuyla 10.9.1987 Tarih 
ve 3403 Sayılı Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması ̂ Hakkında
ki Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Erdal İnönü, 
Samsun Milletvekili Hüsamettin Cindoruk, Zongul
dak Milletvekili Cahit Karakaş ve 26 Arkadaşının, 
10 . 9 . 1987 Tarih ve 3403 Sayılı Seçimlerle İlgili Ba
zı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Milletvekili 
Genel Seçimi Hakkında Kanunun Yürürlükten Kal
dırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyo
nu Raporu (2/484, 2/483) (S. Sayısı: 620) (Devam) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince olağanüstü 
toplantı konusu 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanunu ile 10.9.1987 Tarih ve 3403 
Sayılı Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekli
finin görüşmelerine başlıyoruz. 

SALİM EREL (Konya) — Saym Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon raporu 620 sıra sayı ile 
basılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Komisyon ve hükümet yerlerini alsınlar efendim. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, tutumu
nuz hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erel, hangi tutumum hakkın
da söz istiyorsunuz efendim?.. Hangi noktadaki tutu
mumuz hakkında söz istiyorsunuz?.. 

(1) 620 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

ISYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devanı) 

SALİM EREL (Konya) — İçtüzüğün amir hükmü 
gereğince söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim?. 
SALİM EREL (Konya) — Gündemi uygulamanız 

konusunda, tutumunuz hakkında söz istiyorum. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim?.. 
SALİM EREL (Konya) — Gündemi uygulayışı-

nız hakkında, yani tutumunuz hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, bundan evvelki oturumlar
da bu konular üzerinde tartışma açılmış, sayın mil
letvekili arkadaşlarıma tutumumuz hakkında söz ver
miştim ve her biri beyanlarını ifade etmişlerdir. 

SALİM EREL (Konya) — O arkadaşlarımın bah
setmediği bir tasarrufunuz hakkında efendim. 

BAŞKAN — Bu itibarla size tutumumuz hakkın
da söz verme imkânını bulamıyorum. 

SALİM EREL (Konya) — Hayır efendim, söz is
tiyorum. Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz is
tiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum. Komisyon raporu
nun okunmasını kabul edenler... 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, lütfen 
taraflı hareket etmeyiniz; İçtüzüğe uyunuz, Anayasa
ya uyunuz, söz istiyorum ben. Keyfî hareket etmeyi
niz, «Benim dediğim olur» demeyiniz, Anayasanın 
dediği olacak bu Mecliste. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunmasını 
kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde müzakerelere başlıyoruz. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Nuri 

Korkmaz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
Sayın Aydın Güven Gürkan, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına Sayın Doğan Kasaroğlu, Anavatan Partisi Gru^ 
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bu adına Sayın Mustafa Uğur Ener ve şahsı adına Sa
yın Batumlu söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Korkmaz. (DSP sıralarından alkış
lar) 

DSP GRUBU ADINA NURİ KORKMAZ (Ada
na) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, 620 sıra sayılı 
Kanun Teklifi üzeninde görüşlerimi belirtmek üzere 
söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan ev
vel, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DSP sıra
larından alkışlar) 

Türkiye'de, parlamenter rejim içerisinde, eşi gö
rülmemiş bir olay yaşanmaktadır. Bu olayın baş mu
cidi Sayın özal'dır. Sayın Özal; şan, şöhret ve tek 
adam olma sevdasıyla Türkiye'nin başına bela açmak 
üzere... (ANAP sıralarından «Aaa» sesleri, sıra ka
paklarına vurmalar; DSP ve DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun da dinleyelim 
efendim, lütfen.., 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa
yın Başkan, yaralayıcı ve kırıcı söz söyletmeyiniz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık vazifesini ya
par. Kimsenin alkış tutmasına, kimsenin protesto et
mesine gerek yoktur. Bu itibarla, Sayın Korkmaz'dan 
mümkün olduğu kadar nazik ifadeler kullanmasını ri
ca edeceğim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Lütfen sükûneti muhafaza edelim efendim. 
Buyurunuz Sayın Korkmaz. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
bu söylediğim sözler bana ait değildir; bu sözler bü
yük Atatürk'e aittir. (ANAP sıralarından «Ooo» ses
leri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Bakınız arz 

edeyim : «Eğer bir kimse şan ve şöhret uğruna tek 
adam olacağım diyorsa, o, memleketin başına bela
dır, beladır, beladır» demiştir Atatürk. (DSP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Onun için «Aaa, bee» 
diye yadırgadığınızı hoş karşılıyorum; çünkü, Sayın 
Başbakan dahil sizler, ne siyasî tarihten nasibinizi 
almışsınız, ne de hukuktan nasibinizi almışsınız. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Şimdi, Türkiye'de anayasa kadar önemli olan, 
bundan evvel muhtelif konuşmalarımızda da dile ge
tirdiğimiz, Seçim Kanunu üzerinde Başbakanın oyun
ları yeni değildir. Başbakanın minderden ayağı kay
dığı müddetçe aklına gelen ilk iş, seçim kanunlarıyla 

j oynamak olmuştur. Şimdi, Allah aşkına, soruyorum : 
Türkiye'de 252 çoğunluğu olan bir iktidar, karasevda 
halinde niçin bir erken seçim peşine düşmüştür? 
(ANAP sıralarından «Siz istiyorsunuz» sesleri) 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Hep siz istediniz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Muh

terem arkadaşlarım, lütfen Başkanlığa yardımcı olu-
nuz efendim. Her hatibin kendine has üslubu vardır. 
Bu itibarla, herkes tahammülle dinleyecek. Lütfen 
efendim... (Gürültüler) 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Bakınız, Baş
bakanın sıkıntısı vardır. Başbakan, mühendislikten 
sonra ekonomistliğe özenmiş ve Türk insanını eşi gö
rülmemiş bir biçimde yoksulluğa ve ülkeyi de borç 
batağına itmiş bir mühendistir. (ANAP sıralarından 
gürültüler) Bu Başbakanın aslında özendiği olay bir 
maceradır, istediği de, sonu belli olmayan bir karga
şadır. Başbakanın başka istedikleri de vardır. Nedir 
bunlar? İki partili bir demokrasi, sendikasız Türkiye; 
ağzı yüzü büzülmüş, siyasette soluğu kesilmiş insan
lar... Ekonomide nefesini kestiği insanları, siyaset sah
nesinden silmek istiyor Başbakan. 

Şimdi, Sayın Başbakan, bunun için «Acil Seçim 
Kanunu» «Erken Seçim Kanunu» adı altında bir se
çim kanunu getirdiler. 

AHMET YILMAZ (Giresun) — Siz istediniz bu
nu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

NURİ KOR1KMAZ — (Pavamntfa) Bü; Sfeçta Kaınıuv-
•nıu, fadr ızialmıan olduğu gflbi, idbmoTcraısiden, hdkujktian 
nıaisiJbOnıi .a'lmjalyta'ri dlüpnoenıin Anıajyaisıa Mıabketmpsiinini 
Idmvıairîamnıdiaııi dlönldlülğü 'bir .seeümı fcatıunu oklu; Çünkü 

I füUlkdcfa seçtirme «yllKmi gün 'kaHmıştı; hüpbür -Valtanjdjalş ü3-
k'ede ıgaçl'lmC'n o'iaıcağına bile inanmıyor'du, neden? 
Çünkü, ladayilald «tepeden lintme Iteöpît eüümiiş; Sayım Baş-
ıtfaiklainvjn gönıü öylUe lilsteimiiş. Çünkü, id'ömıok'rlaısiiyii iilçine 
ısindl'une-meyen tfw »ibisan, hler şsıyil ben yöneteyim flirzu-
ısıunda olan li'naaridır. İşte bu Balşlbaikan öyle bk biaış-
tialkattuUr. (ANAP sınalapındlan ıgüriüfutüter, DSP sa'mla-
mnidlaıı atfkuş'Iıar) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingo*) — Tahrik öt-
ımıe, Idagrfu ıkonüiş. 

NURİ KORKMAZ {DevıafraSaı) — ŞülmA Nu sıeçiim 
ikanıuinlî'aırı., plajntlto artalsı'rilda Anayasa 'kadar, -öraelmlüı; 
Çünkü, ıbSSRyrtsıuinutz Slîy|als|L PaMer Klam/unu;, Medeni 
Kamun ve Oeela Kanunu, Iblunkr ibliır ü'lk'enın ylöndtitai-
nto Dernıel tıaışjaınldur; .almiaı IbbnÜiaırı Sayın Ba§(ba!kan ke'n>-
ıdji flet^sferroe göm özje'3 metotMLa haz Ayarak... Çün-

j Örtü, 'bu yeltiki'Mi Sayın Baışba'kanı ellime ıgeçWnsıe; riiıtekiımı 
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bugün baısındja !d]a var, Anaıvıa/tıan Paıttıiısi' MfLIkrtrvıeflc'iLle-
ûriıe bti'Je çiırk'iın tdkillifte 'bulunan Sayım Başbakan şöyle 
demıjşüJrı: (ANAP Sunafiaırandan gfüınüM'ler) Hiç bağur-
ımıayın, ktendli ûçülrtiızjdıe, İsılım, <dle vemirim ben size. 

Tarihte göndünüz ımlü, 250 M/ületvekıir için bir ik
tidar pantıilsin'm ıjmıza tiopfadığını gördünüz mü hıiç; 
iaırrya biız göndük. Silkintimiz vıardi, o.asıuli aıslitmjie etHi Sa
yın Raşlbaka'fl; balkanıliaırıını dlüşürtdıü bu işe. Tıpkı köy 
yollarına devletin imkânlarını harcayarak, adil olma
yan vıe düilruyaldia eşi gjörüllmıem'Jş bir sıeçiım kazanoıak' 
için yaptığı gayretleri, Anavatan Partisinin içindeki 
çok dleğenli ark.ada§|laımım,]ız üzar'ilnde 'de oynadı ve buo-
laır'ıa ıseç'm kapanacağını aanııyop Başbakanı. (ANAP 
sııral'iarmdaın günü'ltüOeff;) 

ıSalbıufllı ol.un rahatsız oüm/ayın. 
HAKKI ARTUKARSLAN #ingöl) — Doğru ko

nuş, nalhaıfcsıız lolan yok. 
NURt KORKMAZ (Devamla) — Asıllı, rej'iımi 

kurtlanmak içıin saıvıaş veıtmıenliz gerekidcen, hâlâ bu 
Başlhakianın, kör izanlıa sörftfıfdlüğü üsitiktaımfette yürüı-
ımeye devaım edliiyomsunıuz. (ANAP straflfaınndjanı giMit-
tjü̂ an, DSP ısrınalıaranjdja'rt allıkışter) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Senin bey
inin ısıul'anımiış, beynin. Kdnuıştıuğunun farkında (dleğüLsıio. 

BAŞKAN — AriMkarslan, fUtfen, « e n efendim... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, konuştuklarına bakın lütfen, tahrik ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, siz de tahrik olmayın, sü
kûnetle dinleyin efendim; sükûnetle dinlemek vazife-
nizdir efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Burada, 
konuşma dinlenir, zırva değil. 

NURt KORKMAZ (Devamla) — Şimdi, Türki
ye'de bir bunalım vardır. Bunalımın baş mucidi Sayın 
Başbakandır, figüranı Meclis Başkanıdır. (DSP sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Sayın Başbakan, hazırladığı Seçim Kanunu Ana
yasa Mahkemesinden döndükten sonra, sıkılmadan, 
hukuk devletine saygısı olmadığı için, Anayasa Mah
kemesinin kararlarım eleştirmeye başlamıştır. 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Ne biçim konu
şuyor, Saym Başkan? 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Acaba, Sayın 
Başbakan, Anayasanın hükümlerini okumazlar mı? 
Anayasanın 153 üncü maddesindeki, Anayasa Mahke
mesi kararlarının yürütme, yargı, yasama organları
nı; idarî makamları bağladığını bilmezler mi? 6-5 
çoğunluğun tartışılmayacağı bir sayıyı, «Karar sayısı 
nedir? diye sormaktan sıkılmazlar mı? işte Sayın Baş

bakan bunları yapmıştır. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, «sıkılmak» vesaire 
gibi kelimeleri kullanmayınız; bunlar Meclis adabına 
uygun sözler değildir. Lütfen konuşmanızı nazik ifa
deler İçerisinde yapınız, lütfen... (Gürültüler) 

NURt KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
size de bir tavsiyede bulunmak istiyorum : (ANAP 
sıralarından «Ooo!» sesleri) Meclis Başkanının dav
ranışlarına siz de ortak olmayın lütfen. 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Terbiyesizlik et
me. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sen o kür
süyü bir daha rüyanda görürsün rüyanda; konuş 
konuşabildiğin kadar. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Mec
lis Başkanının davranışında ne varmış? 

NURt KORKMAZ (Devamla) — Daha çok şey 
öğreneceksin Sayın Başbakan; akıbetinizi görüyorum. 
Sizin özendiğiniz yolların nerelere vardığını çok iyi 
biliyorum; ama siz bilmiyorsunuz. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Son 
konuşmanı yapıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, karşılıklı diyaloga 
imkân vermeyiniz efendim, Genel Kurula hitap edi
niz. 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Sayın Baş
kan, Başbakan laf atıyor. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Başbakan lütfen ora, 
dan laf atmasın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.. 
Devam edin efendim. 
NURt KORKMAZ (Devamla) — Aslında bu bir 

erken seçim bunalımı değildir, bu bir rejim bunalı
mıdır. Rejim bunalımları demokratik parlamenter re
jim içerisinde iki türlü cereyan eder : Birisi, bu re
jimi dışarıdan yıkmak isteyenlerin yaptıkları eylem
lerle gerçekleşir. İkincisi de, bu rejimi yaşatmak zo
runda olanların yaptıkları eylemlerle gerçekleşir. Tıp
kı Sayın Başbakanın yaptığı gibi. 

Şimdi, Sayın Başbakan bu rejimi temelinden tah
rip ediyor. Nasıl tahrip ediyor? Bu seçim sistemini, 
demokratik parlamenter rejimin esası olan düşünce
lerin parlamentoya yansımasını engelleyerek tahrip 
ediyor. 

Anayasanın 67, Milletvekili Seçim Kanununun 2; 
298 Sayılı Seçmen Kütükleri Kanununun da 2 nci 
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maddesinde, bu seçimlerin serbest, eşit, gizli oy açık 
tasnif ile yapılacağı açık hükümle ifade edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bakınız, Sayın Baş
bakan böyle bir sistemi getirmekle, askerî dönemde 
ihdas edilen yüzde 10 barajının da üstüne çıkmak su
retiyle, oy verme durumunda olanların iradesine ipo
tek koymuştur. 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Millî baki
ye sistemini de gördük. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Nitekim, bun
dan evvel Anayasa Mahkemesine müracaat sonucu 
barajlı d'Hondt sistemi de Anayasa Mahkemesinden 
dönmüştür. Şimdi bir örnek vereyim : 5 milletvekili 
çıkaran bir bölgede 3 parti yüzde 19 oy alsa, iktidar 
partisi veya çoğunluğu sağlayan parti yüzde 20 oy 
alsa 5 milletvekilini de o alacak. Böyle adalet dünya
nın neresinde var sevgili arkadaşlarım? İşte getirilen 
seçim sistemi bu. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Bakınız bir başka misal vereyim : Geçen gün 
Hürriyet Gazetesinde, yapılan bir araştırma sonucu 
olaralk belirtildiği gibi, bu seçim sistemi, kimi vu
racağı belli olmayan, ülkenin geleceğini kumara bağ
layan bir seçim sistemlidir. Hangi iktidarın, hangi 
parlamentonun halkladır seçim sistemimi bu şekle 
getirmek? 

Değerli ark adaşlarım, yüzde 10 dle bile 235 sa
yılı elde edebilecek bir seçim olabilir bu. 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Hikâye o hikâ
ye. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Hatta, yüzde 
23,8 'ile sağlanacak çoğunluk, 400 - 450 milletvekili
ni sağlayan bir sonuç verebileceği gibi, yüzde1 23,5 
ile hiçbir sonuç alamayan partiler de olabilir. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Dershaneye git 
sen dershaneye. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, Sayın Üğdül... 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Bundan evvel, 

bu tür bir seçim sistemini 1924 yılında İtalya'da 
Mussol'ini uyguladı, 535 sandalyeli parlamentoda 
406 sandalyeyi yüzde 25 oyla aldı; ama, Mussolini' 
nin sonu belli; dilerim sizin sonunuz öyle olmasın. 
(DSP sıralarından «Bravo» sesleri; alkışlar) 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — 
Harp iilan etmedik; o zaman düşünürsünüz. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Aslında bu
gün, parlamentonun bütün zorlamalardan sonra 
- çünkü, Anayasa ihlal edilerek bu parlamentonun 
çalışması engellendi - Anayasa Mahkemesinin kararı 
çok önemli bir dönüm noktasıydı Bence, bu parla

mentonun açılması ondan da önemli idi; çünkü, 
parlaımeflto, halklarına sahip çıkma durumuyla karşı 
karşıya ddi. Bu parlamento, böylesine antidemokratik 
bir seçim sistemini yeni baştan ele alabilir, iktidarıy
la, muhalefetiyle ortak bir zemin üzerinde çok dü
rüst, adil, güvenilir bir seçim sistemi hazırlayabilir 
ve gelecek parlamentoyu şaibeden kurtarabilirdi; 
ama maalesef, iktidar partisi buna yanaşmadığı gi
bi, üzülerek ifade edeyim ki anamuhalefet partisi 
de, bu 'karanlık rejimin payandası olmuş durumda
dır; !bunu da belirtmekte yarar görüyorum. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ne demek bu? 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Tabiî ki, bu
nun sonunda doğacak olan bunalımın sorumluluğu
na iktidar partisi Ikadar, iktidar partisinin getirdiği 
seçim şartlarını aynen kabul eden anamuhalefet 
partisi de ortaktır; bunu, tarihin zabıtlarına geçir
mekte yarar görüyorum. 

EROL AĞAGİL '(Kırklareli) — Ayıp sana Nu
ri, ayıp! 

NURll KORKMAZ (Devamla) — Yarın bu 
memlekette demokraitiik rejimi askıya alan bir ço
ğunluğu elde edecek Sayın özal'ın, daha bugünkü 
durumda, «Anayasa Mahkemesini allak bullak ede
ceğim, Yüksek Seçim Kurulunu tarumar edeceğim» 
dediği bir zihniyetin yarın neler yapabileceğini tak
dirlerinize bırakıyorum. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ne 
zaman demdi? 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — 175'i siz verdiniz. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 150 mil

yon var. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Tabiî burada 
Sayın Meclis Başkanı, bu Meclisi işletmemek sure
tiyle bir Anayasa suçu işlemiştir; bugün kurtulsa ya
rın Ikurtulmayacakttr^ Anayasa ihlali nedeniyle bin
lerce insan hapishanelerde tutulurıken, idama mah
kûm edilirken, Meclis Başkanı, bugün iktidar ço
ğunluğunun sayısının ardına sığınarak bundan ken-
dinü kurtardığını sanıyorsa aldanıyorlar. (DSP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Başbakan da, bu işin bizzat sorumlusudur-
lar; çünkü, Anayasa Mahkemesinin 'kararlarını tanı
mamakla, Sayın Meclis Başkanına verdiği direktifle, 
Meclisi işlötmemekle, aynı suça iştirak etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, burada anayasal 
sorumluluıkları bulunan, cereyan eden bu olaylar 
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karşısında suskunluğunu muhafaza eden kişilere de 
bazı sözler söylemenin gerektiğine 'inanıyorum. 

Şimdi, 12 Eylülden önce, bu parlamento cum
hurbaşkanı seçemedi diye, Meclisin ıskatını 12 Eylül 
Harekâtının gerekçesi yapan Sayın Cumhurbaşkanı
nın, üç defa Meclisin açılmaması için ısrar eden 
Meclis Başkanı karşısında suskun kalmış olmasını 
son derece calibi dikkat buluyorum. (ANAP sıra
larından gürültüler, DSP sıralarından alkışlar) 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — İyice çizgiyi aş
tın ha. 

NURÎ KORKMAZ (Devamla) — Bakınız, Ana
yasanın 104 üncü maddesi sarihtir; 'Sayın Cumhur
başkanı Anayasanın uygulanmasını gözetmekle1 so
rumludur ve onun da nasıl yapılacağı Anayasada 
yazılmıştır. Anayasa, «Sayın Cumhurbaşkanı gerek
tiğinde Meclisi olağanüstü toplantıya çağırır» de
mektedir. Bu Meclis Başkanının yapmadığı, yapma
makta ısrar ettiği bir toplantı karşısında, hele Ana
yasayı ihlal eden bir tutum karşısında suskunluğu
nu, gerçekten bağışlanır durumda görmüyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Demek ki gerek görmüyor'. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Bu seçim ka
nunlarının, demokrasinin düzgün işleyişini, güveni
lir bir seçim yapılabilmesini sağlayabilmenin ön 
koşulu, temel kanunlar serisinden olan Seçim Kanu
nunun, Meclisteki muhalefet partilerine mal edilme
sinin ana esas olduğunu özellikle belirtmek istiyo
rum. Eğer, muhalefet partileriyle, sahası eşit şekilde 
çizilmemiş bir seçime gidıiliyorsa, bu seçimden do
ğacak sonuç Türkiye için, İnsanlarımız için tartışıl
maktan kurtarılamayacak, şaibeden arındırılamaya-
cak bir seçimdir.; İşte, iktidar partisıi, kendisinin 
menfaatlerini ve beş yıllık dönemi garantiye almak 
için, hazırladığı bir seçim kanunu teklifiyle hiçbir 
muhalefet partisiyle danışmamış; ancak, anamuha-
iefe't partisiyle görüşmeyi yeğleyerek, seçim tarihi
ne ikna etmek suretiyle - böylesine antidemokratik 
hükümler taşıyan bir kamunla, Türk Ulusunu bir se
çime götürmektedir. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — An
laştılar, anlaştılar... 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, toparlayınız efen
dim. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Bu koşullarla 
yapılacak bir seçimin, ülkeye getireceği ferah bir 
durum sözkonusu değildir. 
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ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Sattılar, sat
tılar!., 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Bunun arka
sında doğacak, bir kargaşadır, bir bunalımdır. El
bette ki, bu bunalımın yaratıcısı, bu boyutlara tır
mandırıcısı olan Başbakan, ne hazindir ki, bu saat
lerde anamuhalefet partisini de bu işe razı ederek, 
kendisinin payandası yapmıştır. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Demokra
siyi pazarladılar beraberce. 

NURİ KORKMAZ (Devamla),— Böylece, Tür
kiye'de, iktidarla anamuhalefet partisi anlaşarak, 
«İşte, görüyorsunuz, Meclisten böyle bir seçim ka
nunu geçirdik, seçime gidiyoruz» ve bunun sonu
cunda da «Meşru bir seçim yaptık» diyeceklerdir; 
ama bilesiniz ki, devletin imkânlarını (radyosunu, 
televizyonunu, parasını pulunu, araçlarını, belediye
sini, belediye meclis üyelerini, emniyet görevi ilenini, 
valisini, kaymakamını, jandarma kumandanını) ken
di seçiminizin (bu seçimin) kendi menfaatlerinize 
çevrilmesi için elinizden gelen gayreti sarf ediyor
sunuz. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, toparlayınız efen
dim. 

•NURİ KORKMAZ (Devamla) — Böyle bir se
çimle kazanacağınız zafer, Pir us Zaferidir; bunun 
sonu hüsrandır. (DSP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Ülkeye getireceği hiçbir şey de yoktur. 
Böyle bir seçimle, ülke, ferahlığa çıkmak şöyle dur
sun, bir kaosun içine yuvarlanacaktır. 

Saygılar sunuyorum. (DYP ve DSP sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Aydın Güven Gürkan, buyurun efendim. (SHP sıra
larından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜR
KAN (Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletve
kili arkadaşlarım; bu Seçim Yasası üstünde çok şey 
söynlendi, çok konuşuldu; ama, bir temel soruyu 
sormakta sanıyorum geciktik. O temel soru da şu
dur : Türkiye niçin bir erken genel seçime gitmek
tedir? Şimdi ANAP'ılı arkadaşlarım bana oradan 
bağıracaklar; «Siz istediniz» diyecekler. Kuşkusuz 
biz istedik. (ANAP sıralarından «Yok, yok» sesleri, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Biz 

muhalefetiz ve biz iktidar olmaya talibiz. Biz her 
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gün seçim olsun isteniz ve her gün kendi şansımızı 
denemek isteriz; bizim seçimden 'kaçmamız sözko-
nusu değildir; ıbiz iktidar oluncaya 'kadar, belki her 
gün seçim isteriz. Bu bizim çok doğal hakkımız ve 
görevimizdir; çünkü biz muhalefetiz, siz 'iktidarsınız.. 
Bizim istemiş olmamız, sizin erken seçim yapmanız 
için neden değildir; çünkü 'iktidarda olan sizsiniz 
ve* kendinizi yeni bir seçimde sınamak durumunda 
olan da sizsiniz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu soru son 
derece önemlidir; niçin bir erken genel seçim? Bir 
sıkıntı mı vardı Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
ANAP "iktidarının sayısal gücünde, herhangi bir ya
sayı çıkartma konusunda zaman zaman zorluk mu 
çıkıyordu? Cumhurbaşkanıyla Başbakan arasında 
imrenilecek ölçüde bir uzlaşma yok muydu? Han
gi yasa ve hangi programınız, hangi gerekçeyle bu
güne kadar gecikmişti? Türkiye'de bugün pek çok 
şeyin eksikliğinden söz edilebilir; hayat pahalılığın
dan söz edilebilir, işsizlikten söz edilebilir, parti
zanlıktan söz edilebilir, yolsuzluklardan söz edilebi
lir, dış politikadaki başarısızlıklardan söz edilebilir; 
ama bir Itek şeyden söz edilemezdi, bu ülkede siya
sal istikrarın olmadığı söylenemezdi; imrenilecek bir 
siyasal istikrar vardı, Türkiye, siyasal 'buhranın son 
derece uzağındaydı. 

Şimdi, kendi özgür iradenizle, Türkiye'yi öyle 
bir noktaya getirdiniz ki, bu seçimden kim galip 
çıkarsa çıksın, hangi koşullarda galip çıkılırsa çıkıl-
sın, Türkiye bir rejim bunalımınm kapısındadır. Ni
çin bunu yaptınız? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
Yok öyle bir şey. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN Pevamla) — An
latacağım Sayın 'Başbakan, anlatacağım. 

Niçin bir iktidar, haltta muhalefetin kendisine 
yeterince muhalefet yapamadığını iddia ettiği koşul
larda, durup dururken, bir erken genel seçime ih
tiyaç duyar? Bu sorunun cevabını, erken genel se
çime oy vermek kararında olan ANAP'lı milletve
kili arkadaşlarımın vermesi lazım. 

Şunu söyleyeyim; bunun nedeni şudur: Seçim 
sistemi, çok ustaca, kamuoyunun seçim mevzuatıyla 
çök ilgilenmediği dönemlerden yararlanılarak, TRT 
kapalı ıtutülarak, sinsice bir hedefe doğru yöneltil
di. O hedef de şudur: Bugün, adı ANAP olsun, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olsun, Doğru Yol, De
mokratik Sol olsun, öyle bir seçim sistemine sahip
lerdir ki, biraz sonra rakamlarıyla söyleyeceğim, 

yüzde 31, yüzde 32 oy alan bir güçlü partinin, en 
büyük partinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
milletvekillikleriruin yüzde 70'ini elde ötme şansını, 
olanağını vermektedir. Bu, üstelik farazi bir durum 
da değildir. Bu, bugünlkü var olan partilerin güç 
dağılımları dikkate alındığında, ciddî bir olasılık
tır.; Peki, niçin var olan çoğunlukla yeitjınitaıiyor da, 
ille Anayasayı değiştirebilecek ve Türkiye'yi yep
yeni maceralara götürebilecek bir seçim, zorla, hi
leyle, baskıyla Türkiye'nin gündemine, hiç ihtiyaç 
yoklken taşınır? Onun için diyorum ki, bu seçimin 
sonucu ne olursa olsun; ister bu seçimi ANAP ka
zansın, ister Doğru Yol, ister SHP kazansın, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde bir azınlığa inanıl-
mayacalk ölçüde bir çoğunluk hakiki tanıyan, An-
yasayı dahi değiştirme yetkisini veren bir seçim so
nucu, bu seçim sonucundan yararlanan hangi parti 
olursa olsun, Türkiye"yi bunalımın kapısına ve eşi
ğine getirmiş demektir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Halk 
istiyor. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN •(Devamla) — Şim
di, bu maceradan sükûnetle kurtulmamız lazımdır. 

Bir başka neden söyleyeyim : Halkoylamasına gi
dilirken, hiç gereksiz yere, insan hakları konusunda 
Anavatan Partisi taraf oldu, seçim ekonomisi uygu
ladı, o halkoylamasından «Hayır» çıkartabilmek için, 
ekonominin gereklerini bilinçli olarak yapmadı ve 
bugün, seçim ekonomisine devam edemeyeceğinin far
kına vardığı için, bir an önce erken seçimi Türkiye' 
nin gündemine çağırdı. Hangi Türkiye'nin gündemi
ne çağırdı?.. Siyasal istikrarsızlığın söz konusu olma
dığı, siyasal istikrarın Türkiye için övünülecek bir 
durum olduğu Türkiye'nin gündemine, haksız yere ve 
gereksiz yere halkoylamasında taraf olduğunuz ve bir 
seçim ekonomisi uyguladığınız için, bugün erken se
çimi Türkiye'nin gündemine taşımak zorunda kaldı
nız. Onun dışında, hızlandırılmış bir borç ekonomisi
ne Sayın Başbakanın ve hükümetin ihtiyacı var, onun 
için Türkiye'nin gündemine erken seçimi taşıdınız 
ve üzülerek söylüyorum - partilerin içişleri konusun
da konuşmak istemem - bir başka nedenle de Tür
kiye'nin gündemine erken genel seçimi taşıdınız. İs
tiyorsunuz ki, erken genel seçim, sizin kongrelerini
zin, il kongrelerinizin ve kurultayınızın yapılmasın
dan önce olsun ki, Sayın Mehmet Keçeciler'in tem
sil ettiği bir akımın ANAP içinde kazandığı güç ka
muoyu önünden saklanabilsin ve ANAP gerçek yü
zünü, bir genel seçimin ertesinde gösterebilsin. (SHP 

- • 
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sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bütün bunla- I 
rın sonucunda, bütün bunlar, Türkiye'nin ihtiyaçları I 
değildir, bütün bunlar, doğal siyasal yaşamın ihtiyaç- I 
lan değildir. Bütün bunlar, Sayın Başbakanın ve hü- I 
kümelin uyguladığı yanlış politikalardan ve Başba- I 
kanın ve hükümetin yanlış ihtiyaçlarından doğan ya- I 
pay nedenlerdir. I 

Türkiye, ihtilal ardından, bir meclisin tartışılır bir I 
meclis olmasını belki bağışlayabilir; anlaşılabilir bir I 
olağandışı rejimden olağan rejime geçilirken, bir mec- I 
lisin kusursuz ve gölgesiz olması belki pek beklenil- I 
meyebilir; ama, eğer bir ikinci meclisin, var olan bir I 
Seçim Yasasını ve onun içine gömülmüş adaletsizlik- I 
ler, eşitsizlikler nedeniyle ikinci meclisi de tartışılır I 
hale getirirse, o Türkiye'de artık, yalnızca bir Mec- I 
lisin tartışılması değil, demokrasinin de tartışılması I 
anlamına gelir. I 

Açıkça söylüyorum, bu seçim sonucunda ne çı- I 
karsa çıksın, kim katılırsa katılsın, kim boykot eder- I 
se etsin, bu seçim sonuçları tartışılır seçim sonuçları- I 
dır; bu seçim sonuçları, bugün siyasal istikrar için- I 
deki Türkiye'nin gündemine meşruiyet tartışmalarını, I 
haklılık tartışmalarını getirecektir. Bütün bunlara se- I 
bep neydi? Bütün bunlara sebep; Sayın Başbakanın I 
kafasındaki gönlünce bir Anayasa yapabilmek arzu- I 
sudur. Peki, buna, Türkiye Büyük Millet Meclisinin I 
izin verme hakkı var mıdır? Size soruyorum değerli I 
ANAP'lı milletvekili arkadaşlarım; hangi... (ANAP I 
sıralarından «vardır» sesleri) «Vardır» diyorsunuz... I 
Hangi konuda sız, kendiniz, bir bir milletvekilleri I 
olarak, bir erken seçimi haklı kılacak nedeni yaşadı- I 
nız; hangi sıkıntınız vardı, bana söyler misiniz? Biraz I 
sonra elleriniz kalktığında, bir erken genel seçime I 
«Evet» dediğinizde, bunun gerekçelerini bilebilecek I 
misiniz? Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı, Türkiye' I 
de, siyasal istikrar içindeki bir Türkiye'de, ülkeyi I 
siyasal istikrarsızlığa götürecek bir erken genel seci- I 
me çağrı çıkartırken, Türk halkına sunduğu tek bir ı 
gerekçe vardı halk oylamasının gecesi ve o da şuydu : j 
Dedi ki Sayın Başbakan, «Bu Meclis üzerinde bazı I 
gölgeler, söylentiler, tartışmalar var; o nedenle ben bu 
Meclisin yenilenmesini gerekli görüyorum» Bu sözü I 
belki muhalefet söyleyebilir; çünkü bu Meclis içinde 
muhalefet, iktidar gücünü kullanmıyor; ama bir baş- I 
bakan, güç aldığı ve bunca yasayı çıkarttığı bir Mec- I 
lisi, gölgeli ve tartışmalı olduğu için seçime götürüyor- I 
sa ve o seçime ANAP'lı milletvekilleri «Evet» .oyu I 
veriyorlarsa, geçmiş dört yılda kendi yasal güçleri- I 
nin gölgeli ve şaibeli olduğunu kabul ediyorlar de- I 
mektir. (SHP, DYP ve DSP sıralarından alkışlar) I 
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Biz buhran çıkartmayız; biz, var olan istikrarı 
korumaya çalışıyoruz. Şimdi, «Anamuhalefet Partisi, 
muhalefet partileri bunalım çıkartmak istiyorlar, is
tikrarı bozmak istiyorlar» diyorlar. Şu seçim atmos
ferinde, şu son bir ayda yaşadıklarımızı, Allah aşkına 
birlikte düşünelim. 

Bakınız, bunalım nasıl doğuyor... Bir Cumhuriyet
te bunalımın doğmasının temel nedenlerinden biri ve 
belki de başlıcası, anayasal kuruluşların itibar ve say
gınlık kaybetmeleridir. Şimdi bir bakınız; Başbakan 
diyor ki; «Anayasa Mahkemesi tiyo vermiş; 6'ya 5 
karar mı olurmuş?..» Sanki 6'ya 5 'in Anayasaya uy
gunluk yolunda verdiği karar meşru, ama 6'ya 5'in 
iptal yolunda verdiği karar gayriresmî... (SHP, DYP 
ve DSP sıralarından alkışlar) Böyle bir mantıkla Ana
yasa Mahkemesiyle hükümet çekişiyor. 

Yüksek Seçim Kuruluna bakınız... öyle bir yasa 
çıkartılıyor ki, Yüksek Seçim Kurulu Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin «1 Kasımdır» dediği tarihi, âdeta 
iptal etmek zorunda kalıyor, tşte, Yüksek Seçim Ku
ruluyla Meclis karşı karşıya geliyor. 

Ya Cumhurbaşkanı... Bir yasa teklifi getiriyorsu
nuz, 29 Kasımda Türkiye'yi seçime götürmek istiyor
sunuz. Peki, size soruyorum : Türkiye Cumhuriyeti
nin Cumhurbaşkanının anayasal bir hakkı vardır; 15 
gün yasaları incelemek, tetkik etmek ve gerekirse bu
nu yeniden, görüşülmek üzere Meclise iade etmek 
hakkı vardır; şimdi siz bana şunun cevabını vermek 
mecburiyetindesiniz : Cumhurbaşkanı ile mi anlaştı
nız? Yoksa, Cumhurbaşkanının yetkilerini gasbetme 
kararını mı verdiniz ki... (SHP sıralarından alkışlar) 
Bunun cevâbını veriniz. Bunun cevabını istiyorum 
Sayın Başbakan. Cumhurbaşkanı ile anlaştınız mı, 
anlaştınız mı? Böyle bir yetkiniz var mı? Anlaştınız 
mı? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Bu 
suali sen soramazsın. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ya 
da, bu Mecliste bu yasayı çıkartmak suretiyle Cum
hurbaşkanımızın yasaları gözden geçirmek hakkını 
gasbetmek mi istiyorsunuz? Bunun cevabını veriniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — An
cak dengesizler böyle sual sorar. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, hitabınız Genel Ku
rula olacaktır, şahıslara değil; lütfen, Genel Kurula 
hitap ediniz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — İşte 
size, hiç gereksiz bir Cumhurbaşkanlığı tartışması. 
Cumhurbaşkanı, yasayı hemen imzalasa, kuşku ve 



T. B. M. M. B : 3 (Olağanüstü) 16.10.1987 O : 3 

kaygılar uyandıracak... (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Görevini siz 
mi hatırlatacaksınız? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bir 
dakika, lütfen... 

BAŞKAN — Lütfen... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 15 

günlük hakkını kullansa ve yasayı 15 gün sonra im-
zalasa, bu sefer Türkiye Büyük Millet Meclisinin ön
gördüğü 29 Kasım tarihinde erken genel seçim yap
mak mümkün olmaz hale gelecek. Nedir bu? Bun
lar, istikrarsızlık ve bunlar bunalım alametleri değil 
midir; bunlar anayasal kuruluşların birbiriyle uyum
suz bir biçimde, birbirine ters bir biçimde devlet bü
tünlüğünü bozma alametleri değil midir? 

12 Eylül öncesinin korkusunu salarak, Sayın Baş
bakan iktidar olmayı umuyor; ama ülkeyi 12 Eylüle 
getiren koşulların başında, devleti devlet yapan kuru
luşların birbirinin haklarına saygı duymaması, birbir
lerini desteklememesi ve birbirine uyumlu çalışmama
sının büyük rolü vardı. Bugün başlanılan yol, işte böy
le bir yoldur. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Peki, siz niye 
ortak o'uyorsunuz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bit
medi efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanı, çok 
ağır bir biçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi tara
fından bugün suçlanır hale gelmiştir. Defalarca, Ana
yasanın buyruğuna rağmen, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini toplantıya çağırmamakla, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Başkanı da tartışılır hale gelmiştir. 
İşte, bütün anayasal kuruluşlar ve kurumlar bugün 
bu vaziyette birbirine girmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, biz muhalefetiz, biz, bir an 
önce iktidar olmak isteriz. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Zor!. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Onun 

için de, bir erken genel seçime severek varız, ama 
böyle bir seçim yasasını bize kabul ettiremezsiniz; 
böyle bir seçim yasasından doğacak sonuçlan Türk 
halkına ve bize kabul ettiremezsiniz, böyle bir seçim 
yasasının sonunda çıkacak iktidarı gölgesiz bir ikti
dar sayamazsınız; bunu size söylüyorum. Bugün, göl
gesiz bir iktidar sayılabilirsiniz, o günün koşulları 
içinde oluşmuş meşru bir iktidarsınız, ama bilinçle 
oluşturduğunuz bu seçim yasası sonunda, hangi ik
tidar çıkarsa çıksın, Türkiye'de meşruiyet tartışmaları 
başlayacaktır. 

Şimdi size bazı örnekler vereceğim. Bakınız... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Siz 

genel başkan olamazsınız. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — önem
li değil, sevgili Ergüder... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ergüder... Sayın Ergüder, 
lütfen oturunuz yerinize. Tahammül edeceksiniz, ta-

. hammül edemiyorsanız dışarı çıkın efendim. 
Devam edin Sayın Gürkan. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Size 
bir şey söyleyeceğim. Sevgili Ergüder, hukukçusunuz, 
hukukçu sıfatınızla dinleyin. Şimdi size, düşünüleme
yecek ölçüde adaletten uzak bir seçim sisteminin ör
neklerini vereceğim. Size açıkça itiraf ediyorum, söy
lüyorum; biz, böyle bir adaletsizliğe talip değiliz, 
iktidar olsak da talip değiliz; ama siz, bize böyle bir 
adaletsizliği zorla uygulayamazsınız, zorla uygularsa
nız çıkacak olan sonuçlara da katlanırsınız. 

Şunu meşru sayacak mısınız, içinize sindirecek mi
siniz?.. 25 Mart 1984 seçimlerinde ANAP'ın oyları 
yüzde 41,5 idi; bugünkü düzenlemelerle oluşturduğu
nuz seçim yasası ile siz yahut herhangi bir parti 353 
milletvekilliğini, yani toplam milletvekilliklerinin yüz
de 78'ini alacaktır. Tekrar ediyorum; bakınız sayın 
milletvekilleri, parti disiplini tamam, Başbakana sevgi 
tamam, .her şey tamam; ama Türkiye'ye olan sorum
luluk da tamam olmalıdır. Sakin söylüyorum, şuna 
gönlünüz razı olacak mı? Bir parti, oyların yüzde 
41,5'ini alan herhangi bir parti, milletvekillerinin yüz
de 78'ini alırsa ve bununla Anayasayı, halkoylaması-
na dahi götürmeye gerek görmeden değiştirebilme 
yetkisini elde ederse, yani halkın yüzde 41'inin des
teğini almış bir parti, yüzde 78'le Anayasayı altüst 
edebilirse, siz, bu Türkiye'yi esenlik içinde, barış için
de, kardeşlik içinde ve demokrasi içinde tutabileceğini
ze inanıyor musunuz? 

Başka bir şey söyleyeceğim. 25 Mart seçimlerinde 
ANAP yüzde 32 oy aldı. Bugünkü seçim sistemi uy
gulanmış olsaydı, milletvekillerinin yüzde 60'ını almış 
olacaktı. Bunu, ANAP'lılar alacaktır diye söylemiyo
rum, bunu SHP, DYP, DSP, almış bir şey fark et
mez; ama halkın oylarının yalnızca yüzde 31'ini alan 
- beyler insaf, milletvekili arkadaşlarım insaf - mille
tin oylarının yalnızca yüzde 31'ini alan bir partinin, 
Anayasayı değiştirecek 3/5 çoğunluğu temsil eden, 
yüzde 60 Mecliste temsil oranını elde etmesini meşru 
sayıyor musunuz, içinize sindirebiliyor musunuz? Ba-
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zen hesaplarsınız, hesaplamışsınızdır... (ANAP sırala
rından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, söylenecek çok şey var; ama 
bir önemli noktaya geliyorum. Seçim tarihi konusun
da, lütfen sakin konuşalım, seçim tarihi konusun
da izninizle, sakin bir biçimde düşünelim. Şimdi, 3403 
sayılı Yasa, 9 Eylülde yasalaştı; yani 1 Kasımdaki se
çim tarihine kadar o yasa 50 gün süre tanımıştı. Şim
di, Yüksek Seçim Kurulunun kararıyla da, seçimin 
başlangıcını bugün sayabiliriz, ya da yarın sayabili
riz; 29 Kasıma kadar tanıdığınız süre - lütfen parmak 
hesabı yapın - 40 gün. 50 gün en asgarî süreydi, Yük
sek Seçim Kurulunun önseçimsiz bir seçim için ön
gördüğü - kendiniz açıkladınız - süre 50 gündü, an
cak o 50 güne, birçok demokratik hakkımızdan feda
kârlık etmek zorunda kalarak sığıştık, şimdi bir ön
seçim için bir takvim sunuyorsunuz bize ve onda bize 
40 gün süre tanıyorsunuz... Ha, şimdi, Anayasa Mah
kemesiyle inatlaşılmaz, Anayasa Mahkemesiyle alay 
edilmez, Anayasa ciddiye alınmazlık edilmez. Şimdi, 
siz bize diyorsunuz ki; o yasada bir cümleyi silerek, 
yani, «Partiler isterlerse önseçim yapabilirler» diye 
bir hüküm getirerek, ama fiilen önseçimi yapılamaz 
hale getirerek, fiilen mümkün... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Siz 
istediniz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın 
Taşar, milletvekili ciddiyetinize sahip olun; ciddî şey
ler konuşuyorum. (Gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — ön
seçim olmamasını siz istediniz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ciddî 
şeyler konuşuyorum. Kongre yapmıyoruz; ANAP 
kongresinde değiliz. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — ön
seçimin olmamasını siz istediniz. 

BAŞKAN — Sayın Taşar, Sayın Taşar... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — ANAP 
kongresi değil burası. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Sayın Taşar, çok rica ediyorum; gereksiz yere sa
taşıyorsunuz ve karşılıklı konuşmalara vesile oluyor
sunuz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — De
ğerli milletvekili arkadaşlarım, bunu gerçekten sindi-
re sindire anlatmak istiyorum. 

önseçimsiz bir seçim için 50 gün, önseçimli bir 
«eçim için, Türkiye Büyük Millet Meclisinden par-

I mak çoğunluğuyla çıkartıp bize tanımak istediğiniz 
I süre 40 gün... Bakınız, Sayın Başbakan burada, Sayın 
I Taşar da bu işleri çok iyi bilir; listelerin Yüksek Se-
I çim Kuruluna verilmesinden seçim gününe kadar ge-
I çen süre, en sıkıştırılmış vaziyette 34 gündür. Kafa 

sallıyorsunuz Sayın Taşar, biliyorsunuz, 34 gündür. 
I Bakın ANAP'lı milletvekili arkadaşlarım, oy kulla

nacaksınız; Anayasayı, Anayasa Mahkemesi kararla-
I rını, siyasal partileri ve siyaseti ciddiye almak zorun-
j dasınız. Bizim, listeleri vermemizden itibaren seçime 
I kadar geçmesi gerekli olan süre asgarî 34 gündür; 1 
I gün aşağı indiremezsiniz. Peki, önseçim için bize ta-
I nıdığınız süre ne? 6 gün. Onun 3 gününü de, nasıl ön

seçim yapacağımız konusunda karar vermek için ayı
rıyorsunuz ve bir önseçim için, biraz sonra oy çoklu-

J ğuyla bize kabul ettirmek isteyeceğiniz; bize, Anaya
sa Mahkemesine, Anayasaya, Yüksek Seçim Kurulu
na kabul ettirmek isteyeceğiniz süre 3 gün. 

Şimdi, bu nasıl bir önseçimdir ki, o önseçim 3 gün 
içinde yapılabilir olsun? Bu, nasıl bir Anayasa Mah
kemesi buyruğunu yerine getirmektir ki, Anayasa 
Mahkemesiyle alay edercesine, onun gereksiz ve ye-

I tersiz gördüğü süreyi daha da kısaltarak, «Hadi bu
nun içinde şimdi gitsinler, önseçim yapsınlar» demek
tir? 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, toparlayınız efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Şimdi 

bakın; Anayasa Mahkemesinin kararını çok ciddî oku
yun, orada ciddî bir önseçimin, parti üyelerinin ka
tıldığı bir önseçimin, demokrasinin vazgeçilmez ko
şullarından biri olduğu gerekçede birkaç kez yazılı-

I yor. Şimdi, biz nasıl olacak da bu 3 gün içinde yargı 
denetiminde üyelerin tümünün katıldığı bir önseçimi 
yaşama getirebileceğiz? Bizim elimizden şu hakkı da 
alıyorsunuz : Bizim tüzüğümüzde önseçimin nasıl 

I yapılacağı çok açık bir biçimde söylenmiştir. Bu ön-
J seçimi yapabilmemiz için, bizim asgarî süremiz 135 

gündür; ama kıstınız... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Istanbu/.) — 

Thatcher bir ayda yaptı. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa-

I yın Başbakan, Margarefc Thatcher bir ayda yaptı; 
ama dine yüzüne bulaştırm'ad'ı, eline yüzüne bulaş-

I ıtırmadan yaptı; o, 'bir ayda yaptı; ama eline yüzü
ne buıliaştıırmıadı. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri 

I alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın- Gürkan, süreniz dolmuştur, 

I toparlayınız efendim, lütfen. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 20 

I dakikalık süre daha dolm'adı, 
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H. BARIŞ CAN (Sinop) — Lütfen saate bakınız. 
BAŞKAN — Saate bakuyoruım efendim, sizin eli

nizdeki ısaıatse bu da saat. (Gülüşmeler) 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Şim

di, bir yasayla, benim yetkili organım kurultayımın 
demokratik bir önseçimden ne anladığını gösteren 
hükmü çiğnetiyorsunuz. Anayasa Mahkemesinin «ön
seçim geriliş katıbmılı ollmıallıdrr» yolundaikıi gerökçesi
ni çiğnetiyorsunuz ve önseçim için siyasal partilere 
3 gün süre' bırakıyorsunuz... Aslında yapmak istediği
niz şey t>u partileri de yeniden genel merkez oligar
şisine zorlamak ve tıpkı sizlin gibi, demokrasi dışı 
işleyişlere itmekten ibarettir. (SHP, DYP ve DSP sı
ralarından «IBravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, süreniz hayli geçti 
efendim, lütfen toparlayınız. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın 
tmitetvekilıleri, 12 Eylül dönemi bir özel dönemdi, 
bir askerî dönemdi; o dönemde, bir Siyasal Partiler 
Yasası ve Seçim Yasası çıkarıldı. Bunun dışında, kuş
kusuz askerlerin demokrasi anlayışı ve askerlerin di
siplin anlayışı yatıyordu. Bu seçim sisteminin o gün
den tm yana uğradığı değişiklikleri lütfen bir gözden 
geçirelim : 

L O günkü seçim sistemlinden daha yüksek ba
rajlar geçirdiniz. Bunları bir kontenjan koymak sure
tiyle getirdiniz, bir de bölgeleri daraltmak suretiyle 
getirdiniz. 

2, O askerlerin çıkarttığı seçim yasasında öngö
rülen 21 günlük propaganda süresini aldınız, 10 güne 
indirdiniz., , 

3, O askerlerin öngördüğü, 80 dakikalık her par
tiye eşit koşullarda propaganda imkânı veren anla
yışın da gerisine düşerek, anamuhalefet partisine 40 
dakika, diğer muhalefet partilerine 30 dakika ve ken- I 
dinize de 50 dakika süre aldınız. Bu şekilde, hem I 
eşitliği bozdunuz, hem de süreleri önemli ölçüde kı
salttınız. 

4,| Orada, partilerin hepsimin tam üyeleriyle ıbi-r 
önseçim yapması koşulu varken, bütün partiler için 
bir önseçim yapmak zorunlu iken, askerî bir dönem
de demokrasi anlayışı bunu gerektirirken, bunu al
dınız, ne olduğu anlaşılamayan, hangi ölçülere siğdı-
rılacağı biinmeyen örgüt haklarını, sade partilerin 
haklarını yiyen bir merkez yoklaması, bir siyaset oli
garşisini getirdiniz. 

Şimdi, bu Meclisi yarın hepimiz terk edeceğiz, 
yerimize yemi arkadaşlar gelecek; ama Allah için şu
nu bana söytleyirniz ': Bir askerî dönemin Türk hal-
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kına ve siyasal partilere hak olarak tanıdığı demok
ratik hakların çok gerisine düşmeyi, sivillik adına, de
mokrasi adına, çağ atlayan Türkiye adına, çağdaşlık 
adına ve ANAP adına yakıştırıyor musunuz? ©unu 
demokrasi yolunda bir ilerleme sayıyor musunuz? Bu 
seçim sistemlinin sonucunda çıkacak parlamento, Av
rupa Ekonomik Topluluğuna üye olmayı çok ileri ta
rihlere atacaktır... 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen toparlayınız 
efendim, lütfen efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Böy
le 'bir seçim sistemi sonucunda çıkacak siyasal tablo, 
Türkiye'yi Avrupa'dan kopartacaktır, işte size yeni 
!bir siyasal! istikrarsızlık örneği. 

Ben dilerdim ki, makul bir seçim yasası etrafında 
buluşalım; bizim önseçim hatokuraızı gasp etmeden, 
Anayasanın, Anayasa Mahkemesinin bize tanımak 
istediği hakları gasp etmeden Türkiye'yi demokratik 
bir seçime götürelim; ama, siz bunun yerine, bir bu
nalımı tercih ettiniz ve üzülerek söylüyorum; diler
dim ki, bugün buluşan üç muhalefet partisi genel 
başkanı, keşke aralarında uzlaşabilmiş, keşke o sü
reyi yakalayabilmiş olsalardı da, buradan biz yüksek 
sesle «Sizi bu seçimlerde haşhaşa bıırakıyoruz» diye-
bilseydik... (DYP ve DSP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Ama, şunu söyleyeyim, bu biz;m ıiçin 
şanssızlık değildir. Hep birilikte yaşayacağız ki, bu 
seçimler olursa, bu seçimlere, muhalefet partileri han
gi nedenle olursa olsun, ıkatulmak zorunda kalırlarsa 
ve çıkan tablo adaletsiz bir tabloysa, asıl 'bedeli öde
yecek olan- ve asıl zarara uğrayacak olan sizlersi
niz. 

Türkiye Büyük Mıiıllet Meclisinin, 17 nci Döne
minin, görevini, hiç değilse geçmiş aylardaki bazı 
kanunlarla yapmış olmasını diliyor; ama bu döne
min, bugün taçlandırılacak bir yasayla bitmemiş, ol
masının hüznünü ifade ediyorum., 

Hepinizi saygıyla selamlanın. (SHP, DYP ve DSP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Sayın Doğan Rasaroğhı, buyurun. 

DYP GRUBU ADINA DOĞAN KASAROĞLU 
(tstaribul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
geçirdiğimiz bir,aydan fazla süre, Türkiye'nin boşu
na geçen 35 günü oldu. Geçirdiğimiz bu süre, Türki
ye'nin sıkıntılarına yeni dertler ekleyen bir süre ol
du; ama getirdiği hiçbir şey olmadı. Şayet, her seçim 
için ayrı bir kanun yapma hevesine kapılmasa idik 
ve şayet her seçimde kendimize yeni bir avantaj sağ-
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layacağını umut ettiğimiz hükümlerin peşinde koş-
masa idik, itimat edin ki, bu sıkıntıların hiçbirini 
yaşamayacaktık ve bugün seçim yapılmasını istediği
miz tarihte, gene seçim yapacaktık. 

Değerli arkadaşlarım, bundan evvel (9 ve 10 Ey
lül günlerinde) yüce Meclisin kabul ettiği kanunla, 
biz, ana kanundaki erken seçim tarihini değiştirme 
hevesine kapıldık. Kanun diyordu ki, «Erken seçim 
kararı alındıktan sonra geçen üç ayın sonundaki ilk 
pazar günü seçim yapılır.» Değerli arkadaşlarım, eğer 
bu kanun kalmış oîsa idi ve o zaman buna göre ka
rar alınmış olsa' idi, Türkiye bu tartışmaların hiçbi
rini yaşamayacak ve Türkiye gene de sizin arzu et
tiğiniz tarihte -29 Kasımda, hadi bilemediniz 8 Ara
lıkta bu seçimi yapma şansını elde edecekti; ama ne 
var ki, Türkiye'nin bu günlerini 'boşu boşuna harca
dınız ve Türkiye'yi 'büyük bir 'bunalımın İçine sok
tunuz. 

Değerli arkadaşlarım, daima Söyledik, seçim ka
nunları, bir rejimin temel kanunlarıdır. Bu kanunlar, 
inatla, belirli bir oy çoğunluğuyla çıktığı zaman, ül
keye yarar getirmesi mümkün değildir. Ülkeyi, her 
bunalım, bir başka bunalıma itecektir. Bu seçim ka
nunlarıyla yapılacak bir seçimin sonucunda ortaya 
çıkacak ta'blo, maalesef, Türkiye için bir yüz akı ol
mayacaktır; rejim için buhranı ve bunalımı berabe
rinde getirecektir. Ne olurdu, bugüne kadarki bütün 
tatbikatta olduğu gibi, partiler hep beraber oturup da 
seçim yasaları üzerinde bir anlaşmaya varsalardı? 
Hadi bundan da vazgeçtik -demin de söyledim gibi-
yasayı değiştirmenize ne lüzum vardı? Eski haliyle 
kalsaydı, gene bu tarihte seçim yapıyordunuz. Tür
kiye'yi neden bu sıkıntılara soktunuz, anlamak ka
bil değil. 

Değerli arkadaşlarını, demokratik rejimin yaşa
ması için hepimiz gayret gösteriyoruz. Demokratik 
rejim, yalnız oyların çoğunluğunun istediği şeyi, yap
mak, oy çoğunluğuyla her şeyi yapmak değildir. Her 
ülkede iktidar vardır; ancak, bir ülkeyi demokratik 
yapan, o ülkede muhalefetin bulunması ve muhale
fetin hür ve rahat çalışmasını sağlayan <hir zemine 
kavuşmasıdır. Biz şimdi, yalnız iktidar çoğunluğuyla 
•bu meseleyi halletmeye kalktığımız zaman, rejimi
mizin ismine de gölge düşürmek durumunda kalıyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, bugün kanunla hukuk niza
mını altüst etmiş hale geldik, rejimin temeline ters 
düşen hükümler getir*dik ve 'bundan sonra da ülkede 

huzurdan bahsetmeye başladık... Siyasî partiler içe
risindeki huzuru bozduk, ülkedeki huzuru bozduk, 
yüce parlamentonun huzurunu bozduk. Buna ne hak
kımız vardı? Vatandaşı bu sıkıntıya sokmaya, ülkeyi 
bu sıkıntıya sokmaya kimin hakkı vardı? 

Memleketin içine düştüğü bu durumdan çıkarıl
ması, hepimizin başlıca görevidir arkadaşlar. Bu gö
revde de temel ilke hukukun üstünlüğü prensibine 
herkesin saygı göstermesidir. Hukuku bir tarafa bı
rakarak bir yere gitmenize imkân yoktur. Hukuku 
dışlayarak yapacağınız her hareket, rejimi tehlikeye 
sokar, sizi badirelere sokar. 

Kalkacaksınız, kendinize göre koyduğunuz şart
larla ülkede seçim yapmaya gayret edeceksiniz... Şart
ları eşit olmayan bir seçimin kime hayır getirdiğini 
gördünüz? Kimseye hayır getirmeyecek bu seçimin, 
iktidara güç vereceğini, ülkeye istikrar getireceğini mi 
zannediyorsunuz? Üzülerek ifade edelim ki, bugüne 
kadar, (yani dört yıldır) Sayın Başbakanımız iktidar 
ıgücünü hoyratça kullandı ve maalesef bu hoyratlığı 
son dakikalarda bile terk etme yolunu seçmediler. 
Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdiler ki, mesele, hu
kuk devletini savunanlarla, keyif devletini isteyenler 
arasında 'bir mücadele haline geldi; 

Değerli arkadaşlarım, bu geçen dönem içerisinde 
yalnız zedelenen, yalnız ayaklar altına alınan hukuk 
da olmadı; bu geçen dönem içerisinde, maalesef yine 
şu muhterem, şu mübarek çatıya şaibeler düşürdük. 
Bu yaptığımız, bir işe yaramayan bu aceleciliğimizin 
sonunda bu yüce parlamentonun üyelerini birtakım 
acı şaibelerle karşı karşıya bıraktık. 

MEHMET AIBDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Onlar yaptı, biz yapmadık; bunların hepsini onlar 
yaptı. 

DOĞAN KASAROĞUU (Devamla) — Gazete 
sütunlarına kadar geçen, maalesef büyük paralan 
kapsayan menfiaat dedikoduları -hepinizi tenzih ede
rim- yüce parlamento üyeleri için söylenir ve yazılır 
oldu. Buna ne hakkınız varidi?.. (ANAP sıralarından 
«Kimin için bahis konusu oldu»? sesleri) Kimin için 
'bahis konusu olduğunu gazete sütunlarını açın bakın, 
Ankara Oteline gidin bakın, orada görürsünüz. 

Türkiye, bir zamanlar motel pazarlıklarından bü
yük sıkıntı çekti ve Türkiye bu yüzden rejimini kay
betti. Siz, şimdi motelleri bırakıp, otel pazarlığına 
başladınız. Bu, rejime sağlık mı getirecektir? Bu, 
parlamentoya şaibe düşürmeyecek mi? Yazık değil 
mi? 
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ÜNAL YASAR (Gaziantep) — Çamur atıyorsun. 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Çamur 

değil. Sayın Başbakanın daha bugünkü gazetede bir 
demeci vardır, «Ya iktidar olurum, ya politikayı bı
rakırım» diyor. Sayın Başbakan, bu mu demokrasi 
anlayışınız? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — İs
patı varsa söyle. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Gazeteyi 
açın okuyun, gazetelerde Öyle yazıyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL istanbul) — O 
laf öyle değil, iyi dinle, öğren; gazeteyi de okumayı 
bilmiyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, hitabınızı lütfen 
Genel Kurula yapınız efendim. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Başbakan oradan laf atamaz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Onu sen bilmez
sin, onun takdiri bize ait. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Ben çok iyi biliyorum. 

'BAŞKAN — Sizi susturmasını bilirim. 
IDevam edin Sayın Kasaroğlu. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, daha dört gün öncesine kadar, Sayın 
Başbakan, «Seçimler 1 Kasımda yapılacaktır» diye 
ısrar ediyorlardı ve ne hazindir ki, Sayın Başbakan, 
1 Kasımda seçim yapılacaktır ısrarını sürdürürken, 
ülke hâlâ ve hâlâ seçim kanununu tartışıyordu. On 
gün sonra seçime gidecek bir ülkede, seçim kanu
nunun tartışılması dünyanın neresinde görülmüştür? 
Bunun müsebbibi, maalesef ve maalesef, bugünkü 
iktidar partisi oldu. 

Değerli arkadaşlarım, buna hakkınız yoktu; bu 
kapıları aralamaya hiç hakkınız yoktu. Seçim ka
nunundan medet umarak iktidarda kalacağınızı san
mak ve bu iktidarın hayır getireceğimi düşünmek, 
hiç iyi bir şey değil Seçim kanunundan medet uma
rak iktidar olanı ve o iktidarı devam ettireni bugüne 
kadar kimse görmedi; ama seçim kanunlarıyla oy
nadıktan sonra, maalesef hazin akıbetlere giden 
iktidarları, Türkiye'nin içinde de, Türkiye'nin dı
şında da, dünya, misliyle yaşadı; Allah bundan son
rasını yaşatmasın. 

YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Klişeleş
miş laflar! 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bir türlü partizan zihniyeti terk ede
miyorsunuz. Kanunlara hüküm koyuyorsunuz, 
«Aday olacak devlet memurları görevlerinden ay
rılırlar ve bunlar adaylıklarının hitamından sonra, 
eğer seçilemezlerse, görevlerine dönerler» diyorsu
nuz. Bugünkü tatbikata bakın; Anavatan Partisin
den adaylık için başvurmuş, listeye giremeyen ne 
kadar devlet memuru varsa, hepsi görevlerine iade 
edildi; ama muhalefet partilerinden aday olmak 
için başvuranlardan daha hiçbiri görevine iade edil
medi, 

'BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Yalan ko
nuşma, onu siz yaptınız. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Sayın Başbakan sık sık «İngiltere 17 
günde, 1 ayda erken seçime gidiyor da biz niye 
gitmeyelim?» buyuruyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, İngiltere'deki zemin, İn
giltere'deki şartlar bizde olsa, bir haftada erken se
çime gideriz. İngiltere'nin 200 yıllık demokrasi ta
rihinde, seçimlerde kendisi için kanun çıkaran bir 
iktidar yoktur. İngiltere'nin 200 yıllık demokrasi, 
tarihinde, devlet imkânlarını hoyratça kullanıp, mu
halefete buyurun seçime diyen bir iktidar yoktur. 
İngiltere'nin 200 yıllık demokrasi tarihinde, devle
tin bütün maddî ve manevî imkânlarını kendi em
rine veren ve ondan sonra da buyurun seçime diyen 
bir iktidar yoktur ve İngiltere'de, devletin radyo ve 
televizyonunu yalnız ve yalnız kendisi emrine ve
ren, muhalefete ise yalnızca seçimin son 10 günün
de gel 10'ar dakika konuş diyen bir iktidar yoktur. 
İngiltere'de, muhalefet partileri son seçimde aldık
ları oy oranında, dört yıl süreyle, ayda bir defa, 
tıpkı iktidar gibi, radyo ve televizyondan yararla
narak kamuoyunu böylece hazırlarlar. Acaba siz 
buna cesaret edebildiniz mi? Siz, 19 uncu madde
deki cevap hakkını dahi bu millete çok gördünüz. 

Değerli arkadaşlarım, şu toplantı başından beri 
birtakım sıkıntılarla muallel hale geldi. Daha evvel
ki toplantıda da 'arz etmiştik; toplantı çağrısını ya
pan Meclis Başkanı, maalesef gündemini yanlış dü
zenledi. Oturumu yöneten Sayın Başkan, sesini du-
yurmayıp, alabildiğine partizanlık örnekleri vererek 
oylama dahi yaptırmadı. 
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MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
O, her zaman öyle yapar zaten. 

IDOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Komis
yon ise, Anayasa ve İçtüzüğün açık hükmüne rağ
men, Meclis tatildeyken çalışmaya başladı. Komis
yon gene, bununla da kalmadı ve birbirine zıt iki 
teklifi «Ben birleştirdim» diyerek kararını aldı ve 
lakla ikarayı 'beraberce müzakere edip, sonunda da 
aklına koyduğu metni matbaaya bastırıverdi. 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu... 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Emre

din Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bir konuyu hemen açıklamak za-

ruretindeyim. Ben zabıtları getirttim ve buarada oku
dum. Bu .itibarla, oylamadan bir karara varmak gibi 
bir ithamı şiddetle reddederim. (DYP sıralarından 
gürültüler) 

Devam edin efendim. (DYIP ve DSP sıraların
dan gürültüler) 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Oylamadınız Başkan, 
oylamadınız. 

SAUtH ALCAN (Tekirdağ) — O tarafa oylat-
tınız, bu tarafa oylatmadınrz. 

EDfP ÖZGENÇ .(İçel) — Oylamadınız Başkan, 
oylamadınız diyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zabıtları gidin tetkik 
edin, lütfen zabıtları tetkik edin. 

EDİP ÖZGENÇ — (İçel) — Bu yaptığınız çok 
ayıp bir şey; oylamadınız Başkan, çok ayıp. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin 
Sayın Kasaroğlu. 

Siz sıra kapaklarına vururken oylamanın mahi
yetini ve ondan sonra oylamaya iştiraki dahi dü
şünmediniz, sadece kapağa vurmasını bildiniz; öyle. 
(DSP ve DYP sıralarından gürültüler) 

(Buyurun. 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Sayın 

Başkan, benim saydığım tertipler içerisine, bir ön
ceki oturumda mikrofonun bozuk olmasını katma
mıştım; şimdiki ifadenizden anlaşılıyor ki, bu da 
tertibin bir parçasıydı. (DYP sıralarından «öyle, 
öyle» sesleri) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Şim'di yakalandınız Sayın Başkan. 

ıDOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Oylama 
yaptırdığınızı zabıtlara geçirdiniz; ama sizden başka 
duyan olmadı. O mikrofondan hiçbir ses çıkmıyordu. 
Herhalde «Kabul etmeyenler» dediğiniz zaman, bir 
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tek kişi el kaldırırdı; dikkat ettiniz mi, kimse el kal
dırdı mı? Duyan kimse yoktu çünkü. (DYP sıra-
larından gürültüler) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Hep öyle özel gündemlerin başkanıdır o. 

BAŞKAN — Siz bilerek mi konuşuyorsunuz, bil
meyerek mi? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Bilerek konuşuyorum, bilerek. 

BAŞİKAN — Siz ezbere konuşuyorsunuz; ben bu
nu da açıklarım. Lütfen... Size son ihtarımı yapıyo
rum; şayet sükûneti ihlalde devam ederseniz, ceza 
hükümlerini şahsınız hakkında uygularım. Lütfen... 

Devam edin efendim. 
MEBHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Hayır, ezbere konuşmuyorum; yapın yapın. Senin 
verdiğin cezalar bizim için şereftir. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; buıgün 'gelen Kanun tekli
fiyle, Türkiye'de 29 Kasımda seçim yapılacak ve si
yasî partiler, demokrasiye inanan siyasî partiler, ön
seçim yapacaklar. Önseçim için ne kadar süre lazım 
olduğunu ben hesap etmedim; ancak, geçen defa bu
rada konuşan çok değerli bir ANAP milletvekili ar
kadaşımın, ne kadar süre gerektiği hesabını şimdi, 
tutanaklardan sizlere izin verirseniz okuyayım. 

Bu değerli arkadaşımız buyuruyorlar ki; «Genel 
seçimde adaylık için önseçim yapıılımıaımaısı, 'adayların' 
siyasî partililerin tüzüklerindeki hükümlere veya mer
kez karar organlarınca belirlenecek usullere göre tes
pit edilmesi de, erken seç:m tarihine göre kesin bir 
zorunluluktur. Bir örnek vermek gerekirse; önseçim
den 90 gün önce üye kayıt defterleri son kayıt «di
ten üyeyi belirtir şekilde ilçe seçim kurulu başkanı ta
rafından mühürlenmek gerekir. Aday tespitimin yapı
lacağı gün, Yüksek Seçim Kurulu 'tarafından en az 
75 gün öncekii bir tarih olarak belirlenip ilıan edilir. 
90 gün, buna ek otaıalk en ıaz 75 gün daha eklersek, 
165 gün eder. Yani, bütün bu kanunen - arkada şıim in 
ifadesi- yapılması gerekli şeyleri toplayarak 165 gün 
eder. Bu da aya bölündüğü zaman belirli bir rakam 
çıkar; yanıi önseçim yapılmamasının zorunluluğu or
tadadır.» 

De'ğer'M arkadaşlarım, bu, 9 Eylülde değerli 
A'NAP'lı, yeni ANAPlı hukukçu arkadaşımızın be
yanıdır. Yaptığı hesap bu ve getirdiğiniz teklifte de 
seçime 29 Kasım d'yorsunuz ve üşün daha hazin ta
rafı, bu hesabı yapan arkadaşım da bu Kanun tek-
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lifinin altıma imza 'koyuyor. (DYP sıralarından «İsim 
söyle» sesleri) 

HtLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Reşit 
Ülker. 

DOĞAN KASAROGLU (Devamla) — Değerli 
arkadaş'lanım, ısüre sıkıntısı yalnız bununla da bitmi
yor. Yüksek Seçim Kurulunun son tararını dikkati
nize sunarımı. Yüksek Seçim 'Kurucu d;yor iki «önse
çim yapılması liçün çok dikkatli olmak lazımdır. Bu 
sürelerde yapılması öngörülen işlemlerin sağlıklı bi
çimde yapılabilirliğinin göz önünden uzaik tutulma
ması: zorunluluğu vardır.» Şimdi siz, bu Kanunu çı
kardınız, verdimiz; ya Yüksek Seçim Kurulu sıize 
«Ben buna göre bu takvimi yapamıyorum» derse, 
biraz evvel okuduğum ANAP'ılı değeri kardeşimizin 
beyanındaki gibi «Bana şu 'kadar süre lazımıdır» der
se, ne yapacaksınız? Yeniden mi Meclisi toplayaca
ğız, yeniden mi bir üç ay, altı ay vakit geçireceğiz? 
Değerli arkadaşlarını, işte, acele etmenin başımıza 
getirdiği sıkıntılar bakın nelere mal olacak. 

Geçen defa da söyledim, bu Kanunla muhailefet 
partilerinin elinden bütün propaganda imkânlarını alı
yorsunuz ve iktidar partisini alabildiğine geniş pro
paganda imkânlarıyla haşhaşa bırakıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi size gene tutamaklar
dan okuyacağım; geçen 9 Eylülde buradaki müzake
relerde ANAP'lı bir sayın milletvekilimiz şöyle bu
yuruyordu : «TRT de dahil; çünkü size göre 'bir par
ti ılktidar alacak, belki siz olduğunuz zaman başka 
türlü olacak, o iktidarın yaptığı bir iş, onun başbaka
nı, onun 'bakamı gözükmeyecek, onun açtığı fabrika 
gözükmeyecek, onun yaptığı iş gözükmeyecek; olur 
mu böyle şey? Eşitlik diye bunu mu ortadan kaldı
racaksınız?» Arkadaşımız böyle buyuruyordu. Aynıı 
•arkadaşımız 1984 yıllında, bu çatının altında, gene 
»aynı konuda konuşuyordu; diyordu ki : «Değerli 
arkadaşlarım, bu mesele seçjlm hu'kulkunun ciddî ıbir 
geriye gitmesidir. -Yani muhalefet partilerinin pro
paganda süresinin kısaltılması; bu iş daha ilk kanun
da oluyor- 1950 yılında demokrasiye girdiğimiz za
man getirilen 5554 sayılı Yasada da belediye seçim
lerinde propaganda serbestisi vardı. Kaç yıl sonra 
bunu da kaldırıyorsunuz?» Ş:mdi, değerii arkadaş
larım, balkın ne hazin tablolarla karşı karşıyayız ve 
ne ıha'z'n bir zihniyetle burada kanun çıkarmaya ça
lışıyorsunuz... 

Değerli arkadaşlarım, geçen defa burada kanun
da oy verme gününü görüşürken, «Neden 1 Kasım?» 
diye sorduk. Neden bu kadar acele ediyorsunuz? 

1 Kasım olmasın da 8 Kasım olsun veya Kasım ayı
nın sonu oûsun. Değerli arkadaşlarımız dediler ki; 
«'Hayır, olamaz.» Neden olamaz? Gene izin verin, 
tutanaklardan okuyayım. Anavatan Partisi sözcüsü ar
kadaşım konuşuyor : «Seçim yapıldıktan sonra 1 Ka
sımda Meclis toplanacak, şu kadar gün Başkan seç
mek için geçecek; bu kadar gün komisyonları seç
men ıiç:n geçecek» diyor ve .anlatıyor, hesabını ya
pıyor, ondan sonra da devam ediyor; «Meclis Baş
kanlık Divanını seçeceğiz, o da geçti:; komisyonları 
geçeceğiz, o da geçti; komisyonlar 'kendi başkanlık di
vanlarını seçecek, o da geçti; erken seçim hesabıyla 
tam 26 gün sürecek; 1 Kasum günü seçim yaptığınız 
zaman, 26 Kasım gününe gelmiş oluruz. Bu durum
da bütçe ns zaman çıkacak; 31 Aralıkta bütçenin 
çıkması lazımdır» diye buyuruyordu arkadaşlar. 

Yine o toplantıda, Sayın Adalet Bakanı konuşu
yordu; ISayın Adalet 'Bakanı, neden 1 Kasımda ya
pılması gerektiğini savunurken buyuruyordu ki : «Ka
nun teklif inde komisyonlarda itirazlarda devamlı, za
manın kısa olduğu söylenmiştir. Halbuki, zaman 
mutlak kısadır; kış gelmiştir, şartlar daha da zorla
madan seçim yapmak zarureti vardır, aksi takdirde 
erken seçim imkânı yoktur.» 'Ben şimdi, bunları söy
leyen o zamanki Adalet 'Balkanı arkadaşıma sormak 
istiyorum; 1 Kasımdan sonra Türkiye'de seçim yap
mak imkânı yok da, niçin bu Kanunun altına imza 
attınız ve üstelik Adalet Bakanı sıfatı taşıdınız siz. 
Hem bu beyanda 'bulundunuz, sonra da gelip bu 
'imzayı attınız. 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, toparlayınız efen
dim. 

DOÖAN KASAROĞLU (Devamla) — Emreder
siniz Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 17 nci Dö
nem Parlamentosu, bugüne kadar Seçim Kanunu ve 
Siyasî Partiler Kanunu ile ilgili tam 14 tane değişik
lik yaptı; bu da son iki yıl içerisinde cereyan etti. De
ğerli arkadaşlarım, bunu insafınıza sunarım. 

Sözlerimin sonuna gelirken, izin verirseniz, bir nok
tayı daha hatırlatmak istiyorum. Bu yaptığımız seçi
min ülkeye hayır getirmesini hepimiz temenni etmek
teyiz; ama itimat buyurun ki değerli arkadaşlarım, bu 
seçimi biz de kazansak, siz de kazansanız SHP'de ka
zansa, DSP'de kazansa; bunu kazanan kaybedecektir, 
unutmayın. Bunun faturasını da - Allah göstermesin -
Allende'nin ödediği gibi, Marcos'un ödediği gibi öde
mek durumunda kalmayalım değerli arkadaşlarım. 
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Değerli arkadaşlarımı, Türkiye, bir 12 Eylül buna- ı 
lırnı yaşadı geldi. 12 Eylülü yapan gücün yayınladığı I 
bildirileri tekrar okuyun, 12 Eylülü yapan gücün yap- I 
tığı üç cilt halindeki konuşmaları açın, tekrar okuyun. I 
Sayın Cumhurbaşkanı, o zamanki Devlet Başkanı sı- I 
falıyla yaptığı 'konuşmalarda sürekli, siyasî partilerin I 
uzlaşmaz tutumundan yakınıyor; o zamanki Sayın I 
Devlet Başkanımız, sürekli, siyasî partilerdeki lider 
sultasından bahsediyor ve Türkiye'deki bunalıma bu I 
lider sultasının sebep olduğunu söylüyorlardı. I 

Değerli arkadaşlarım, şimdi getirdiğimiz kanunla I 
- her parti için söylüyorum - misliyle lider sultası ge- I 
tiriyorsunuz. Bununla bu ülkeyi feraha çıkaramazsı- I 
nız. Hep beraber - hepinizi tenzih ederek söyleyeyim - I 
boyunlarınızı Sayın Özal'ın insafına uzatıyorsunuz. Siz I 
uzattınız; ama millete acıyın, milletin boynunu uzat- I 
mayın arkadaşlarım. I 

Değerli 'arkadaşlarım, öyle umut ederim ki, Sayın I 
Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı iken yaptığı beyan- I 
lan şu anda da aynı sadakatla koruyordur ve inanı- I 
yorum ki, Sayın Cumhurbaşkanı, demokrasiye ve hu
kukun üstünlüğüne olan inancını bugün de koruyor- I 
dur ve yine inanıyorum ki, bugün Cumhurbaşkanlığı I 
Konseyi üyesi olan değerli arkadaşlarımız, o zaman- I 
lar çok üzerinde durdukları, hukuk devleti, hukukun I 
üstünlüğü görüşlerini yine koruyorlardır. I 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, toparlayınız lütfen I 
efendim. I 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Konuşma
mın sonuna geldim Sayın Başkan. I 

Bunu şunun için söylüyorum: Anayasamızın ge- I 
cici 2 nci maddesinin (b) bendinde, Cumhurbaşkanlığı I 
Konseyi Üyelerinin görevlerini sayarken, milletvekili I 
genel seçimlerinin yenilenmesi hususundaki kanunun I 
veya kararın mutlaka incelenmesi şartını, Sayın Cum- I 
hurbaşkanlığı Konseyi Üyelerinin omuzuna yüklü
yor. I 

Öyle zannederim ki, Sayın Konsey Üyeleri, bunu, I 
oturup dört başı mamur inceleyecekler, bir oldubittiy
le Türkiye'nin karşı karşıya gelmesine kendilerinin I 
ortak olmalarını önleyeceklerdir. I 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kasaroğlu. 
Anavatan Partisi Grubu 'adına Sayın Mustafa Uğur 

Ener söz istemişlerdir. I 
Buyurun Sayın Ener. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

— Sataşma vardır Sayın Başkanım, söz istiyorum. j 

ı BAŞKAN — Efendim, Sayın Ener'i kürsüye da-
I vet ettim; ondan sonra sataşma konusunu dinler, ge-
I reğini yaparım. 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA UĞUR E-
I NER (Kütahlyja!) — Siayın Başkan, sjıyıiı/ mıil/eıl^İM, 
I An!av)at)an Pjaktfcİ Grubu ve şahsım adına hepinizi sayv 
I (gıyjıla s^amlıyorujm. 
I peraftnfekı ıkonu&u erken seçim>. Erken seçim, Türk 
I ıs'ya/s* haiya|fcındia,a§|ağı yükar* htetl gjenel seçimden sonra, 
I özeMıik'le m ı̂blajfefete mensiLip ol&niıarca tekrarllaınan ve 
I «Demokratı, hukuk deylteti, hulkükun Üstünlüğü» klavn 
I ırçamtan! da ondaya atılarak, «Yenftten pehlivan güreşe 
I doiymoz» mifcaiı-, slöyfenlip, konuşulan biti foad'ilsedtr. Ya-
I n)ito;iiyioift|rilk, çok pfalrtlüi; demokratik1 hayatımızdia, 1957 

ve 19177 yiııL'lartnda lofmjak İ t a e , ilki ketfle bu yola baş-
I vunujVmıişıtur. 

I 6 Kasım 1983 Pazar günü, yeni parlamenter de-
I ırnokrıatik, ıhayafca geçtlşlîn neltice'sü, yalıtan, igeoed) seçilmfe, 
I şu andaki parlamento 'beş sene süre için seçilmişti. O 
I güntfri şiard̂ unyllaı o seçime, sadlöoe üç sliyalsfe piantt katıff-
I imüş Ve hatır'ianaoağı, ülzerteı, Aruaıvaban Partisi! çoğuhlluğu 
I aıtoak tlkltıidar,, HıaiJklçı PaırlJi lanıaimiulh'alefefc ve MMLiyjetçii 
I Ücımıoficrasfi Plart'lsii Lsie üçündü parti oknuŞıtjur., 

.O ıgülnDarde Ibluı 'MöcUain .teşekkülü konuşlunda ha-
I lilçten, Aaıfliaırı edl'lfrDe'yie ibajşljanımiış'tT. Bu tofiaır: eÜ|ilme:ye 
I t^'ıayınıoai, Anavatan PİaırtiJstoi'nı önerisi ile yüne bu 

Meculls 25 M-anjt 19'84 Mhifldje g|eme;l m&Jıatlî seçiümle-
j ilk (yaipııîmıaısflna ve bu; seç$mfjer;e mevcıult (siyasî patrti-
j 'terin Ihepsininin katılmasına karar verdi. O seçimlerde 
I de milletin en ıbüyük teveccühü yine Anavatan Par-
I tisineydi. 

Laflar bitmedi; Meclis ve Anavatan Partisi üzerin-
I de, seviyesi giderek düşen birtakım iddialar atılmaya 
I başlandı. Bu arada, sıeçim için bir fırsat daha doğdu; 
I Anayasa gereği, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ek-
I sik bulunan M üyelik için Eylül 1986 tarihinde seçim 
I yapılımasana bu meclis karar verdi ve yine, mevcut her 
j siyasî partinin bu ara seçimlere katılabilmesi sağlandı. 

O seçimteıre 10'dan fazla siyasî parti katıldı. Diğer si-
I yasî partiler toplam 5 milletvekili, Anavatan Partisi 
j isıe tek başına 6 milletvekili ile (seçimlerin başarısını 

tatmaya dahi fırsat verilmeden, bu kere de «Biz yasaklı 
oillmasayldlık ANAP bu kadar oy alamazdı» iddiaları 
ortaya atılmaya başlandı. Anavatan Partisi bu laftara-
da değer verdi; çünkü, geçmişte 1960 ihtilali ile konan 

I siyasî yasakların, parlamenter demokrasiye geçilmiş ol
masına rağmen, 14 yıl gibi uzun bir süre sonra kal-
diirallması; devlet adamı yetişmesinin zorluğu ve bu ya-

j saklara dayanarak bazı politik mirasçılık demagojile-
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rinin sıkıntılarıyla 'birleşmiş ve demokrasimiz büyük 
yaralar almıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

'İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Onu siz ya-
pıyorsıutnuz; onu daha fazla yapıyorsunuz. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Devamla) — Bu ta
rihî gerçek karşısında, yine Anavatan Partisi Grubu, 
1982 Anayasamuzün Geçici 4 üncü maddesinde yer alan 
siyasî yasaklanın, yasakları bizatihi kloyan millete so
rulması 'babında halkoylaması yapılması teklifini yap
mış ve o teklif bu Meclisten 371 kabul oyu ile geç-
ımiştir; fakat maalesef, millete gitme kararının iptal e-
idi'lmesi için ıbir siyasî partimiz Anayasa Mahkemesine 
[başvurmuştur, bu gaflete düşmüştür; ama Anayasa 
Mahkemesi, haklı bir gerekçe ile bunu redldetmiştir. 

6 Eylül halkoylaması için, 'bütün partiler ve yasak
larının kaldırılması söz konusu olan siyasiler, bütün 
gayretleriyle meydanlara koşmuş ve Türkiye'de 'bir er
ken seçim ıhavasmı estirmişlerdir, Nihayet, halkoyla-
masınan yapıldığı ve sandıkların kapanidığı sırada, Ana
vatan 'Partisinin Genel Başkanı ve Başbakan Sayın 
Turgut özal, fevkalade bir zamanlamayla, tereddütlere 
imkân vermeyecek bir saatte erken isıeçim kararını açık-
'tayıvermişıtir. 

Aynı gece, diğer siyasî parti liderleri, Türkiye 
Radyo ve Televizyonlarında yaptıkları açıklamaların
da, erken seçimi şiddetle istediklerini açıkça teyit et
mişlerdir. Hatta, DYP'nin, 8 Kasımda erken seçime 
gidilmesi isteğini ısrarla tekrarlamışlardır. İşte, erken 
seçime gitme zarureti, özetle, muhalefette olanların 
talepleriyle oluşmuştur. 

İşte, bunun ispatı olarak elimde bulunan bazı ku
pürleri sizlere takdim etmek istiyorum: Milliyet, 22 
Mart 1986; «Demirel, halk seçim istiyor dedi.» Tercü
man, 30 Eylül 1986; «DYP'nin hedefi erken seçim.» 
Milliyet, 3 Ekim 1986; «Cindoruk mazbatasını aldı; 
seçimler 1987'de yapılmalı.» Tercüman, 28 Nisan 
1987; «Bizim toplumumuz beş yıllık bir seçim döne
mini kaldırmaz. Demirel erken seçim işareti verdi.» 
Cumhuriyet, 2 Eylül 1987; «inönü; erken seçim ola
sılığı yüksek.» ve Tercüman, 4 Eylül 1987, yani refe
randumdan! iki gün önce; «Demirel dosyalı basın top
lantısı yaptı, meydanlarda konuştu; yüreğin varsa se
çim yap.» İşte mangal gibi yürek; seçim yapıyoruz. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, işte bu zaruret karşısında, 
meseleyi mevcut hükümlerin yanı sıra, erken seçimin 
zorunlu kıldığı bazı yeni düzenlemeleri de yapabil
mek amacıyla, 10 Eylül 1987 tarihinde 3403 sayılı 
Kanun bu Meclisçe çıkarılmıştır. Hafızaları tazele

mek bakımından sözkonusu kanunun, bu erken seçim 
için getirdiği yeniliklere temas etmeyi yararlı görüyo
rum: 

3403 sayılı Kanun, sırasıyla; 
1. Propaganda süresini 21 günden 10 güne indir

miştir. 
2. Buna paralel olarak, Türkiye radyo televizyon 

haber bültenlerinde, siyasî parti metinlerinin yayın
lanmasına dair hükmü kaldırmıştır. 

3. Türkiye Büyük Millet Meclisince seçimlerin 
yenilenmesine karar verilmesi halinde, seçim tarihinin 
de Meclis tarafından tespiti ilkesini getirmiştir. 

4. Seçim çevresi barajının tespitinde, kanunda da
ha önce de yer aldığı gibi, altılı seçim çevrelerinde 
bir eksiğiyle bölme işlemi yapılmasını kabul etmiştir. 

Bütün bu genel düzenlemelerden sonra, ayrı ola
cak, bu genel seçimde uygulanmak üzere de; 

1. Birleşik oy pusulalarında aday isimlerinin yer 
almaması, 

2. Gümrük kapılarında oy verme İşleminin 75 gün 
yerine 15 gün önce başlaması, 

3. Siyasî partilerin seçime katılabilmek için il ve 
ilçelerin yarısında teşkilat kurmuş olmalarının yeterli 
olduğu; 

Hususlarında özel düzenlemeler getirmiş; ayrıca, 
bu seçime has olmak üzere aday tespitlerinde önse
çim yapılmayacağını hükme bağlamıştı. 

Yüce Meclisin ve kamuoyunun çok iyi bildiği gi
bi, Sosyaldemökrat Halkçı Partinin bu kanunun pek 
çok maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine aç
tığı dava sonunda, önseçimi yasaklayan 8 inci madde 
dışında genel seçimin 1 Kasım 1987 günü yapılma
sını öngören 18 inci madde de dahil tamamı Anaya
saya uygun bulunmuştur. 

önseçimin kaldırılmasıyla ilgili 8 inci maddenin 
yüce Mecliste geçirdiği safahat ise Sayın Başbakanı
mız tarafından kamuoyuna açıklandığı ve bu yüce 
Mecliste hepimizin gözleri önünde cereyan ettiği için, 
bu hususun üzerinde, yeniden polemik yaratmamak 
için durmak istemiyorum. 

Bu tablo içinde, 3403 sayılı Kanuna baktığımız 
zaman, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve de
mokrasi ilkeleri yönünden sağlıklı hükümleri ihtiva 
etmediğini iddia etmek mümkün değildir. 14 Ekim 
1987 günlü Resmî Gazetede yayımlanan Anayasa 
Mahkemesi kararında «Propaganda süresinin kısaltıl
ması» hususundaki itiraza karşı bakın ne diyor - çok 
değerli hukukçu arkadaşlarımızın da çok sığındıkları 
Anayasa Mahkemesinin kararını dikkatle okumadık-
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larını seziyorum da onun için özellikle aynen okuyo
rum-; Anayasa Mahkemesi: «Propaganda süresi yö
nünden... 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — 1965 kara
rını da okuyun. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Devamla) — Hayır 
efendim; tarihini de okudum; 14 Ekim 1987 günlü. 

«Propaganda süresi yönünden ele alındığında, ge
tirilen sınırlamanın demokratik toplum düzeninin ge
rekleriyle bağdaşmayan bir yanı görülmemektedir. 
Demokratik ülkelerde siyasal iktidarı kazanma yolu 
hiç kuşkusuz yalnızca seçimlerdir. Siyasal partilerin 
toplum ve devlet düzeniyle kamu çalışmalarını prog
ramlarında öngördükleri ilkeler uyarınca yönetmek 
ve denetlemek için yasalar çerçevesinde çaba göste
rip seçmenleri etkilemeleri, amaçlarına ulaşmak üzere 
yasalara uygun propaganda yapmaları gereklidir. Bu 
gereği yasalarla olanaklı kılmak, propagandayı söz
de bırakmamak için kısıtlamanın ölçülü olması aranır. 
incelenen kuralda seçim yoluyla gerçekleşecek de
mokratik yönetimin oluşumunu engelleyecek ya da 
bu oluşumu olumsuz yönde etkileyecek Anayasanın 
hukuk devleti ilkesine ve devletin demokrahiyi koruma 
işlevine aykırılık bulunmamıştır.» 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Kaç oyla kabul edilmiş karar? 

MUSTAFA UĞUR ENER (Devamla) — «Dava 
konusu kural iktidarla muhalefet partileri arasında 
bir ayırım yapmadığı için eşitlik ilkesine aykırı bir 
durum yoktur.» Karar 4'e karşı 7 oyla alınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince seçimlerin yeni
lenmesine karar verilince, seçim tarihinin de Meclis 
tarafından tespiti hususundaki itiraza karşı bakın Ana
yasa Mahkemesi aynı kararında ne diyor: Şurada 
bir yazı var sayın milletvekilleri. «Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir.» Muhalefetin bu lafa inançsızlığını 
Anayasa Mahkemesi ortaya koyuyor. 

«Anayasanın 77 nci maddesi seçimlerin yenilen
mesine karar verilmesi durumunda belli bir seçim tak
vimi öngörmemektedir. Bu maddeye göre yenileme ka
rarı verildiğinde seçim tarihinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisince saptanmasına anayasal bir engel bulun
mamaktadır. Bu düzenleme yalnızca seçim tarihine 
ilişkin olup siyasal haklarla ilgisi bulunmadığına göre 
Anayasanın özgürlükçü demokrasi, demokratik hukuk 
devleti ilkeleriyle demokrasiyi koruma amacına aykı
rılık savı yerinde görülmemiştir» denilerek, bu husus
taki itirazın da yerinde olmadığı açıkça ortaya ko
nulmuştur. 

ı MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Kaça 
kaç? 

MUSTAFA UĞUR ENER (Devamla) — SHP'nin 
değerli grup sözcüsü Sayın Güfkan'a, burada, yine 
çok sığındıkları Anayasa Mahkemesinin kararıyla ce
vap vermek istiyorum. 

Seçim çevresi barajının tespiti konusundaki itiraza 
ise, bakın Anayasa Mahkemesi kararında nasıl söy
lüyor : «Bu madde, 34 olan kontenjan adayı sayısını 

I 46'ya çıkarmıştır. Bu sayının artmasında, 38 inci mad-
I dede yapılan değişiklik kadar, aynı yasanın 6 nci mad

desiyle anayasa değişikliğine koşut olarak milletvekili 
sayısının 450'ye çıkarılması da etkili olmuştur. Yasa
ma organı düzenleme yaparken, Anayasa ile kendisine 
tanınan sınırları aşmadıkça, Anayasaya aykırılıktan 
söz edilemez. Anayasa, seçim sistemi ile ilgili bir açık
lık taşımamakta, tercihi yasa koyucuya bırakmakta-

I dır. Takdir yetkisine sahip olduğu bir konuda, Ana-
I yasa sınırlarını aşmadıkça, yasa koyucunun takdirini 

uygunlukla kullanmadığı ileri sürülemez. Sistemlerden 
birinin tercihi, siyasî amaçla geniş,ölçüde ilgilidir. Se-

I çim yasaları siyasî tercihlerin somutlaşmış belgeleri
dir. Sistemlerden birisi hakkında iyi ya da kötü yar
gısına varmak, uygunluk denetiminin amacı dışına çı
kılmasına neden olur. Dava konusu düzenlemenin, 
demokratik devlet ilkesini, demokrasiyi ve demok
ratik toplum düzenini zedeleyen bir yönü bulunma
makta, bölme işlemi parti ayırımı gözetilmeden uy
gulamaya konulmaktadır.» hükmüne vararak, bu du
rumun da Anayasaya aykırı olmadığını nasıl karara 
bağlamıştır? Oybirliği ile karara bağlamıştır. 

I Birleşik oy pusulalarında, aday isimlerinin yer al-
I maması hususundaki itirazı, bakınız yine Anayasa 

Mahkemesi kararında, «Seçmen yönünden seçim, si
yasî partilerin ortaya çıkmasıyla, hem temsilcinin ve 
hem de partinin seçilmesini sağlayacak bir işlem nite
liğini kazanmıştır. Dava konusu 9 uncu maddeye gö
re, adayların adlarının bulunmamasına karşın, seçi-

I me katılan siyasî partilerin ad ve özel işaretleri bu-
I 'lunmaktadır. Ayrıca, yukarıda değinileni liste, sandık 
I yerinde seçmenlerin görebileceği bir yere asılmakta -
I dır. Bu düzenleme, seçmenin oy verme hususunda sa

hip olduğu yetkiyi kullanmasına engel değildir. Bir-
j leşik oy pusulalarında, adayların adlarının yazılı bu

lunmaması da, partiye verilecek oyu etkilememekte
dir. Günümüzün iletişim olanaklarıyla basın yayın 
araç - gereçleri; Yüksek Seçim Kurulunun, 2839 sa
yılı Yasanın 20 nci ve 24 üncü maddeleri gereğince, 

I adayları Resmî Gazetede ilanı, radyo ve televizyon ile 
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duyurması; listenin sandık yerine asılması seçmeni 
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için yeterlidir. Seç
men, önceden adayları öğrenip, incelemek olanağına 
sahiptir. Adaylar, ilan edilmiş ve duyurulmuş liste ile 
belirtilmiş olacaklardır. Adayları dışlayan bir düzen
leme sözkonusu değildir» diyerek, açık bir şekilde red
detmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, seçimlerin ye
nilenmesine karar verilmesi halinde, seçim tarihinin 
de Meclis tarafından tespiti hususunda, bakınız yine 
Anayasa Mahkemesi kararında, «Seçim, yasal ko
şulları yerine getirilmiş, yapılabilirliği sağlanmışsa sap
tanan günde olur. Kanun koyucu Anayasaya uygun 
olmak şartıyla, kanunla her alanda her çeşit düzen
lemeyi yapabilir. Yasamanın düzenleme alanı sınır
sızdır. - Niye sınırlıyorsunuz ki? - Yasama organı Ana
yasanın kararla düzenleneceğini öngördüğü konular
da dahi kanunla düzenlemeler yapabilir. Buna Anaya
sa açısından bir engel yoktur» hükmüne varmıştır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Anayasa 
Mahkemesine baskı mı yaptınız? 

MEHMET ABBURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Anavatan adına mı konuşuyorsun, Anayasa Mahke
mesi adına mı konuşuyorsun? 

MUSTAFA UĞUR ENER (Devamla) — Kanu
nun 8 inci maddesi hususunda ise Anayasa Mahke
mesi kararı, hepinizin bildiği gibi, yasaklayıcı bir 
hükmün konulmuş olmasından dolayı iptal kararını 
vermiş bulunmaktadır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Onu da oku. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Devamla) — Bütün 
bunlara rağmen Anayasa Mahkemesinin kanunun sa
dece bir maddesini iptal etmesi sebebiyle şimdi oldu
ğu gibi, nerede ise rejim buhranına varacak olaylar 
yaratılmak istenmiştir, işte, iktidar partisi olarak Ana
vatan Partisi yine devletine ve rejimine sahip çıkma 
yolunda kendine düşen görevi sağduyu ile yerine ge
tirme mecburiyetini hissetmiştir. Anayasa Mahkeme
sinin 1 Kasım 1987 olan oy verme gününü iptal et
memiş olması... 

HALİL İBRAHİM ŞAHIN (Denizli) — Karşı oy 
yazılarını da oku. 

MUSTAFA UĞUR ENER {Devamla) — Yüksek 
Seçim Kurulunun da seçimlerin yenilenmesi hallerin
de süreleri kısaltma yetkisi bulunması karşısında esa
sen genel seçimin 1 Kasımda yapılması mümkün iken, 
bu yapılırsa seçimden sonra yine bazı aksi düşünceler
de olanların ortaya atacakları, seçimlerin meşruiyeti 

gibi tartışmalara meydan vermemek ve isteyen siyasî 
partilerin önseçim yapabilmelerini temin amacıyla se
çimlerin ileri bir tarihe alınmasını öngören bu teklif 
verilmiştir. 

Görüldüğü gibi, bu kanun teklifinin hukuk dev
leti, demokrasi ilkeleri ve hukukun üstünlüğü ile bağ
daşmayan hiçbir hükmü bulunmamakta; aksine, iste
yen partilerce önseçim yapılmasını öngören ve imkân 
veren, partiler arasında hiçbir ayrıcalık getirmeyen 
bir teklif olduğu açık seçik ortadadır. 

Şu andaki .siyasî tablomuzu, karmaşık yorumlara 
sürüklenmeden açık seçik görmeye çalışalım. Türk 
Milleti bir an önce erken seçimin yapılmasını ve hu
kuk ile siyasetin birbirine karıştırılmasından kaynak
lanan bunalımın sona ermesini istemektedir. 

Erken genel seçimin yapılmasını istemeyenler, ilgi 
çekici ittifaklara girmişlerdir. Bütün siyasî hayatları 
boyunca millî irade, seçim, sayısal çoğunluk diyen ve 
bu yüzden de ilmiye sınıfı tarafından sürekli Anaya-

Bu teklifte görüldüğü gibi, seçim tarihi önseçim 
için gerekli süreler de dikkate alınarak 29 Kasım 1987 
olarak tespit edilmiştir. Keza 3270 sayılı Kanunla de
ğiştirilen Siyasî* Partiler Kanununun 37 nci madde
sinde yer alan ve daha sonra değişikliğe uğrayan 
maddede olduğu gibi, kontenjan adayı gösterilen se
çim çevrelerinde milletvekili dağılımının bir eksiğiyle 
yapılacağı ilkesine açıklık getirilmiştir. Şunu özellikle 
belirtmek isterim ki, bu hüküm mevzuatımıza bu ka
nunla ilk defa getirilen bir husus değildir. 37 nci mad
denin son fıkrasında kontenjan adayının çoğunluk sis
temiyle belirleneceği hükmü mevcut olduğu halde ve 
bu maddenin Anamuhalefet Partisince Anayasaya ay
kırı olduğu iddiasıyla açılan iptal davası da, en çok 
oy alan partinin kontenjan adayının seçimi kazanmış 
olacağı ilkesinin, yasa koyucu tarafından çoğunluk 
sistemiyle nispî temsil sisteminin karması bir sistemi 
benimsemesinden kaynaklandığı ve bu düzenlemede 
Anayasaya aykırı bir cihet bulunmadığı gerekçesiyle, 
Anayasa Mahkemesince reddedilmiştir; ancak, Yük
sek Seçim Kurulu bu hükmü bize göre tamamen de
ğişik ve ters bir şekilde yorumlayarak, düzenlemeyi 
âdeta en çok oy alan partinin aleyhine olacak şekilde 
anladığını, aldığı bir kararla ortaya koymuştur. Tama
men ısiyasî istikrarı amaçlayan bu hüküm halen yü
rürlükte ise de, Yüksek Seçim Kurulunun bu yorumu 
karşısında, seçimlerin yapılmasını müteakip pek çok 
ihtilafın doğmasına sebep olabileceğinden, getirilen 
yeni düzenlemeyle meseleye sadece açıklık kazandırıl
maktadır. 
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ısa ihlaliyle suçlananlar, şimdi seçim yapılmasın diye 
hukuk dahil bütün araçları cepheye sürmektedirler. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Artık, 
devlet adamı sıfatını almış olan politikaeiiiarın günlük 
hesaplarla böylesine ilkesiz davranması gerçekten ya
kışıksızdır. 

Referandum öncesinde bazı vatandaşlarımızın ses
lendirdiği «Eğer evet çıkarsa eski siyasiler Türkiye'yi 
yine 1980 öncesi kargaşa ortamına döndürür» görüşü 
doğru çıkmaya başlamıştır. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Başbakan da 
«Evet» dedi. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Devamla) — Yüce 
Türk Milleti yasaklıları affetmiş, ama onlar nerede 
kalmıştık anlayışı ile küçük pazarlıklarla rejimi sarsma 
denemesine hemen başlamışlardır. (DYP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, dört senedir muhalefetin 
bize söylediği bir şey var; «acele ediyorsunuz, acele 
ediyorsunuz...» Biz açık söylüyoruz, çağ atlayan bir 
Türkiye; gayet tabiî ki acele edeceğiz. Bizim görevi
miz, yüce Meclisin içinde teşriî, yani yasama görevini 
sürdürmektir; dışarıda müşavirlik yapmak, özel iş 
takibi yapmak değildir. Onun için, burada gayet 
tabiî çalışacağız. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Siz 
yapıyorsunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Onu sen 
Başbakanınıza söyle. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Devamla) — 1969 se
nesinde Amerikalı ilim adamı Armstrong aya ayak 
bastı. Armstrong, aya ayak basarken 70'1'ik annesi di
yordu ki, «Evladım, oğlum çıkma oralara, oradan 
düşeceksin.» Benim muhalefete tavsiyem, Neil Artmst-
rong'un annesi olma zihniyetinden kurtulun lütfen. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Baş
bakanın hoşuna gidiyor. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Devamla) — Demok
ratik siyasetin de, hukuk üstünlüğünün de son gaye
si, toplumda güvemi ve gelişme doğrultusundaki is
tikrarı korumaktır; erken seçimin engellenmesi is
tikrar ve güven ortamına katkıda bulunmamıştır. 
Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararında da gö
rüldüğü gibi, önseçim vazgeçilmez bir anayasal ku
rum değildir. Her parti kendi aday listesini, kendi 
tüzüğüne göre belirleyebilir. Peki o zaman, neden 
erken seçim gecikiyor veya karşı çıkılıyor? Dünya 

Rdkorlar Kitabına girecek bir olay: Türkiye'de, bü
tün dünyada ilk defa Türkiye'de, muhalefet seçim
den kaçıyor. Dünya literatürler kitabına girecek. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yeniden seçilirsen 'bakan olursun. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Senin yaptığın seçim değil, hile. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, bunun, balkın bir tek sebebi var
dır. 

BAŞKAN — Sayım Ener, toparlayınız efendim. 
MUSTAFA UĞUR ENER (Devamla) — Biti

yor Sayın Başkanın^ 

'Bunun bir tek ıseböbi vardır, o da, günlerdir söy
lediğiniz ve bugün kürsüde söylediğiniz anayasal ku
rumları korumak değil, seçilime zayıf girdiğini his
sedenlerin ve milletten kaçanların zaman kazanma 
meselesidir. 

Yüce Meclisimizin, bu oyunlara gelmeyeceğine, 
demokrasinin ve istikrarın devam etmesi için gay-~ 
ret göstereceğine inanıyor ve kanun teklifine olum
lu oy vereceğimizi tekrarlayarak hepinize saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderiz Sayın Ener. 

Efendim, Gruplar adına konuşmalar tamamlan
mıştır. 

Şahısları adına ilk sırada Sayın Sabit Batumlu 
söz istemişlerdi, kendileri sıralarını Sayım Arıkan'a 
devretmişlerdir. 

Buyursunlar Sayın Arıkan. (DYP sıralarından al
kışlar) 

VURAL ARIKAN (tzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; bir zamanlar parlamentomuz
da ünlü bir parlamenter vardı, - Allah sağlık ve uzun 
ömürler versin - Bölükbaşı. Bölükbaşı, hep kürsüye 
belgeyle çıkardı, gazete kupürleriyle çıkardı. Şim
di ben de bu olayda bunu yapacağım. 

Bakınız 'bu değişiklikler niye yapıldı. Size gös
teriyorum. «Güneş Gazetesine demeç veren Başba
kan özal, Yüksek Seçim Kurulunu eleştirdi; 30 - 40 
sandalyeden olduk.» Demek ki, seçim sisteminin 
hazırlanmasında ve getirilmesindeki amaç kendi 
partilerine 30 veya 40 tane fazla malı götürmek. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Amaç bu. Bu, hu
kukun objektifliğine sığmaz, samimiyete sığmaz, 
demokratik geleneklere sığmaz. Onun içimdir ki ben 
baştan beri, demokrasilerin bir yasal düzenlemeden 
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çok, ibir iyi niyette, kişilerdeki bir altyapıyla oluşa
bileceğini söylemiş durmuşumdur. 

Yalnız, burada anlayamadığım bir konu daha 
var; o da Sayın Anamuhafefet Partisi 'Lideri Erdal 
İnönü'nün tutumu. (SHP sıralarından gürültüler) Bir 
yandaın diyor İki, «Bütün düzenlenen mevzuat anti
demokratik», öbür taraftan ısrar ediyor diyor ki, 
«Ben bu antidemokratik mevzuatla seçime girece
ğim.» Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? (DYP ve 
DSP sıralarından alkışlar) 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Ne diyor
sunuz siz? 

MUSTAFA RİÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Demokrasi içıin. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Onun liçin, ko
nuya Sayın Erdal İnönü'nün de bir açıklık getirmesi 
lazım gelir.] Aksi takdirde, basında yer aldığı üzere 
ben, Sayın Erdal inönü ile Sayın BaşbafcaiKinızın 
işbirliği içinde olduğuna inanmak durumunda kalı
yorum ve bundan da üzülüyorum. (Gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Diyalog. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Demirci ne di
yor? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
TeikMfiniz var teklifiniz. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Aynı işbirlik
lerini başka şeylerde de gördük. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen dinleye
lim. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Mesela 101 
milletvekili arkadaşımız Meclisin olağanüstü toplan
tı çağrısını yaptığı zaman konu ANAP'ın merkez 
karar kurulunda görüşülmüş, yazılmış ve 'bu yazı 
Başkana gönderilmiş ve Başkan da bize göndermiş. 
Demek ki, Türk demokrasisi birtakım ikili oyun
lara kurban edilmek isteniyor. (Gürültüler) 

'Benim arz etmek istediğim husus şu: Bakınız, 
1946'dan bu yana bütün seçim mevzuatını topla
dım, Anayasa Mahkemesinin kurulmasından sonra 
Anayasa Mahkemesinin vermiş bulunduğu kararlan 
da gördüm, 'bunları da inceledim; sebebi de şu ol
du : Çünkü bizim Anayasa Mahkememiz yeni bir 
kuruluş; bunun tavrı, davranışı hukuksal ve sos
yolojik bir 'incelemeye tabi tutulmamış, gündemde 
bu var, bunu yapalım dedik, Halil İbrahim Karal 
Beyefendi ile de neşredeceğiz bunu. 

Gördüğümüz şu: Yasalarda seçim sistemleri an-
tiddmokraıciıkleşiyor, Anayasa Mahkemesi kararla

rında da farklılaşıyor. Ben 1946 seçimlerini yaşa
dım, kanun burada; yargısal denetim yok, idarî de
netim var. Uygulamada yapılanlar dışında anlayış, 
inanınız bugün bizim 'anlayışımızdan daha demok
ratik. (DYP, SHP ve DSP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Tıpkı askerî idarenin getirdiği, yani 12 Eylül yö
netiminin getirdiği sistemi geriye çektiğimiz gibi, 
sistemi gerilettiğimiz gibi, onlardan da geri kalmı
şız. 

YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Anayasa 
Mahkemesıinin kararlarını beğenmiyordunuz. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Hayır, beğen
miyor değil, geleceğim, aziz kardeşim, oraya gele
ceğim. 

Şimdi, ANAP sözcüsünün burada Anayasa Mah
kemesi kararına dayanmasını normal karşılıyorum; 
çünkü hukuik adamı olarak saygılı olmak zorundayız 
Anayasa Mahkemesıine; aynı şekilde Yüksek Seçim 
Kurulu kararlarına da saygılı olmak 'mecburiyetin
deyiz; ama göremediğimiz husus, basına da intikal 
ettiği gibi, 8 inci maddenin iptali üzerine Sayın 
Başbakanımızın takınmış olduğu tavırdır ve hatta 
ondan sonra «Anayasa Mahkemesini ufalayacağım» 
diyebilmiş olmasıdır. Zihniyet bu kadar tehlikeli., 
(ANAP sıralarımdan 'gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ne
reden çıkarıyorsun nereden? Kimse öyle bir şey söy
lemedi. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Gazetelerde 
var, ben söylemiyorum. 

Yine, benden önce konuşan arkadaşlarım ilave 
ettiler, gerçekten Devlet Başkanımız Sayın Evren'in 
12 Eylül sabahı Türk Milletine yaptığı açıklamada 
Anayasal kuruluşların, kurumların, parlamentonun 
uyum içerisinde çalışmadıkları meselesidir. Şimdi, 
meselâ... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Bir 
örnek versene. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Vereceğim. 
Muhalefet olarak biz ilk getirdiğinizde ne dedik; 

«Müsaade edin de genel kuraldan ayrılmayalım, üç 
ay sonra yapalım; Cumhur başkanının Meclisi yeni
lemesi halinde bu süreyi veriyorsunuz, Millet Mec
lisime de bu süreyi veriniz.» Sayın Başbakanımız, 
«Hayır» dedi ve sonuçta kafasını vuracak bir duvar 
ördü önüne, gerçekten Anayasa Mahkemesıinin ka
rarı çıkınca toslayıverdi. Şimdi yeniden bunu ikma
le çalışıyor Sayın Başbakanımız... 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) 
— «Toslamak» ne dernek» yakışır mı sana?. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Şu süreye ba
kınız; o zamanki süre. İşte Sayın Başbakanım, eğer 
o zaman bizleri samimî olarak kabul etmiş bulun-
saydınız bu münakaşalar olmayacaktı ve üç aylık 
sürede de seçim yine bugün önerdiğiniz zamanda 
yapılmış olacaktı; ama o günkü hazırlıklar yetmedi -
ği gibi, bugünkü hazırlıklar da yetmeyebilir. 

iŞiımdi, gelelim Anayasa Mahkemesi kararına. 
Anayasa Mahkemesi kararına saygılıyım, hiç onda 
kuşkum yok. Yalnız Anayasa Mahkemesi kararında 
bazı ifadeler var, mesela kontenjanda olduğu gibi, 
Kontenjan bahsinde bakınız ne diyor: «İlke olarak 
zarar vermediği kabul edilen barajın, makul ölçüle
rin korunduğu bir oranda yükseltilmesi de aynı bi
çimde değerlendirilmelidir. 11 'barajına itiraz edil
mediği - dikkatinizi çekiyorum - ve bunun konten
jan uygulanan illerde makul ölçüyü aştığı ileri sürül
mediğine göre bu değişikliğe yönelik sav dayanak
tan yoksundur.» 

Demek ki, kontenjanın getirilmesini kabul edi
yor; fakat diyor ki, «iddiacı SHP (yanıi Anamuha-
lefet Partisi) il barajının yüksekliğini ileri sürmedi
ği, bunun kontenjan dolayısıyla makul ölçüleri aş
tığını da ileri sürmediği için benim elim kolum bağ
lı.» Biz de diyoruz ki, 1946 yılından bu yama bütün 
sistemleri gözden geçirerek herkesin ittifak ettiği 
bir seçim sisteminin oluşturulması, art niyetsiz... 
Çünkü, bugün siz iktidar olabilirsiniz; iktidarlar sü
rekli kalmak durumunda değildir; İsmet Paşa ikti
darı devrilmiştir, Adnan Menderes (iktidarı devril
miştir, Demirci iktidarı devrilmiştir, Ecevit iktidarı 
devrilmiştir; bir gün ANAP iktidarının devrilmesi 
de mukadderdir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
— Onlar devrilmeyecek, dağılacak. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Ama bu se
çimde olur, ama gelecek seçimde olur. Binaenaleyh, 
bu türlü, toplum hayatını ilgilendiren düzenleme
lerin objektif bir biçimde yapılmasında yarar var
dır. Aksi takdirde, her seçim dönemi için siz ken
dinize uygun yasa getirmeye çalışırsanız veya bir 
başka parti kendisine uygun bir yasa getirmeye ça
lışırsa, Türkiye'de demokrasiyi sağlıklı ve* sürekli iş-
letebilme olanağı da yoktur Bay Taşar. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Kontenjan meselesi konusunda, bizim partideyken 
siz akıl vermediniz mi bize? 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Hayır, hayır. 
Bizim partideyken seçim sistemi... Ben, bakınız si
zin partideyken, daha doğrusu ANAP'tayken şunu 
söyledim; balkınız samimî kanaatimi de ifade ediyo
rum : Özdağlar olayı oldu. Özdağlar olayında hü
küm 7'ye 8 verildi» kimsenin sesi çıkmadı; ama bu
rada geçici 8 inci madde iptal edildi, 6'ya 5 veri İdi, 
kıyamet koptu; ama be'nim samimî kanaatimi so
rarsanız, bu gibi yasama uzvunu denetleme organ
larının mevsuf bir karar nisabıyla bunu yapmasın
da fayda vardır, bu organları karşı karşıya getirme
mek için. 

Ben yine de, getirilen bu kanun teklifinin ANAP 
oylarıyla kabul edileceğimi biliyorum, bunda hiç kuş
kum yok. (ANAP sıralarından alkışlar) Bizim gay
retimizin de boşa gittiğini biliyorum. (ANAP sıra
larından gülüşmeler); Ama, bir şeyler zabıtlara ya
zılıyor. Bakınız 1908 zabıtlarını biz şimdi şimdi oku
maya başladuk. Mesela Sayın Başbakanımız «Dış 
'borçlanma yiğidim kamçısıdır. Ben olmasam kimse 
Türkiye'ye borç vermez» diyor. Osmanlı'da da böy
le söylemişler, 1908 - 1909'da ne olmuş bilir misi
niz? 1908 - 1909'da demişler ki «Hükümetlere borç
lanma yetkisi venmeyelim, mutlaka parlamentodan 
izin alsınlar» ve istikraz mukaveleleri parlamento
larda münakaşa edilmiş. Onun için, zabıtların, bu
gün için olmazsa bile, yarın için, Türkiye'nin gele
ceği içim faydası vardır. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, toparlayınız efen
dim. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Hepinize say
gılar sunarım efendim.' (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
Buyurun Sayın Başbakan. (ANAP sıralarından 

«Bravo» sesleri, alkışlar) 
BAŞBAKAN — TURGUT ÖZAL (istanbul) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilıleri; ben aslında 
uzun konuşacak değilim; yalnız, muhtelif partilere 
mensup değerli arkadaşlarım, konuşmaları arasın
da sadece ve sadece benden bahsettiler, onun için 
teşekkür ediyorum. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU ('Hatay) 
— Günün adamısın. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Demek ki, sizin de gününüzün adamıyım; başkala
rının değil, sizin de. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Zo
raki. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Benim üzeninde durmak istediğim bir nokta var; 
Türkiye'de «Erken seçim» lafı, eğer gazete kupür
lerini ve televizyonu takip ettinizse, 1986 ara seçim
lerinden sonra, başta Doğru Yol Partisi, onu taki
ben de SHP tarafından çok muhtelif tarihlerde gün
deme getirilmiştir ve bize devamlı tarizlerde bulu
nulmuştur, «Türkiye erken seçime gitmelidir, Tür
kiye muhakkak erken seçim yapmalıdır, bunu yapa
madığı takdirde isiz bundan kaçıyorsunuz» lafları 
çok söylendi. Acaba... 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Bun
ları çok dinliyoruz, yeni bir şeyler söyle Sayın Baş
bakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Acaba bu laflar nasıl değişti, niçin erken seçim?.. 
Bakınız, biraz evvel, Sayın Gürkân, konuşmasında 
dedi İki, «Memleketi şöyle kötü hale getirdiniz, eko
nomiyi şöyle berbat ettiniz, şu konuları fevkalade 
kötü götürdünüz, dış politika böyle dedi. Şimdi ben 
kendilerine soruyorum; eğer hakikaten söyledikleri 
doğru ise, sizin erken seçimi bizden fazla istemeniz 
ve bu erken seçimde de başarılı olmanız lazım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Erken seçime iti
raz yok Sayın Başbakan, erken seçimin yapılış şek
line itiraz var. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Adil 
hir enken seçim Sayın Başbakan... 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — TRT' 
yi millete teslim et Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bakınız, işin hakikatini lütfen dinleyiniz; işin haki
kati nedir? 

EDİtP ÖZGENÇ (İçel) — Seçim kanunlarını beş 
defa değiştirdiniz Sayın Başbakan. 

BAŞKAN — Lütfen, efendim; dinleyelim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Seçim kanunları sadece bu dönemde değiştirilme
miştir. Seçim kanunları 1965 yılından bu tarafa, 
- 1960'h yıllardan itibaren bakarsanız - bizden ev
velki iktidarlar zamanında da, çok çeşitli zamanlar
da değiştirilmiştir; rekorunu çıkaralım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hep ortak an
layışlarla, uzlaşmayla... 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Yanlış öğrenmiş. 
BAŞKAN — Efendim, doğrusunu öğreneceksin 

o zaman. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Unutmayınız ki, bütün dünyada, Avrupa demokra
silerinde dahi seçim kanunları iktidarlara avantaj 
sağlayacak şekilde yapılabilir. Bakınız, bir misalini 
vereyim. (SHP, DYP ve DSP sıralarımdan «Ooo!» 
sesleri) 

Evet, bir misalini vereyim. Fransa'da... 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Avan

ta değil avantaj... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

İktidarlara dedim. 
ABDULLAH ÇAKIRBFE (Manisa) — Avan

tadan iktidar... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Fransa'da bir seçim kanunu yapılıyor. 

HÜSAMETTİN C Î N D O R U K (Samsun) — Han
gi tarihte? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
De Gaulle zamanında. 

Ona göre sonunda sosyal demokratlar veya sos
yalistler İktidara geliyor. 

E'DlP ÖZGENÇ (İçel) — Mussolini zamanını 
anlatın efendim, 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
İkinci bir seçime gidildiği zaman, sosyalistler bakı
yorlar ki, b.u seçim kanunuyla giderlerse ekseriyeti 
kaybedecekler, hatta bir büyük muhalefet olma 
ümitleri de ortadan kalkacak. Bu sefer seçim kanu
nunu değiştiriyorlar ve seçime, o değişmiş seçim ka
nunuyla gidiyorlar. Chirac geliyor, seçim kanununu 
eski haline getiriyor. Bu, dünyanın her tarafında 
olur. Bizim yaptığımız nedir? Bir misal vereceğim : 
Sayın Günkan, yanılmıyorsam, son verilen listede 
Elazığ'dan birinci sırada aday. Sayın Gurk an, şim
di «Barajı yüzde 20'ye çıkardınız» dediler. Elazığ'da 
baraj eski kanunla yüzde 25idi, hiç değişiklik olma
dı, yani biz hiçbir değişiklik yapmadık, bundan sa
kın üzülmeyin, yalnız milletvekili sayısı bir arttı; 
baraj yüzde 20'ye düştü, o kadar. Ben şimdi şöyle 
düşünüyorum: Seçilme ümidiniz biraz az da, onun 
için öyle konuşuyorsunuz. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) -Bakınız burada aleyhimde ko
nuşanlara çok müsamahalı bir şekilde cevap veriyo
rum; çünkü, o konuşanların çoğunun bu Mecüiste 
son defa konuştuklarını tahmin ediyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Seçim kanunları konusuna gelince: Bu seçim ka
nunları değiştiği zaman, bu Mecliste ariz amik faz
la münakaşa edilmemiştir. Neden edilmemiştir? Çün-
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ıkü, bu seçim kanunları yapıldığı zaman 1986 ara se
çimleri yapılmıştı; bir partimiz, yani Doğru Yol Par
tisi kendisini neredeyse bundan sonra yapılacak se
çimlerde en büyük parti olarak görüyordu... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — öyle... Öyle... 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Yine 

öyle. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Öyle olur mu, olmaz mı inşallah göreceğiz. Ondan 
sonra tabiî Sosyaldemokrat Halkçı 'Parti de kendisimi 
öyle görüyordu; onun için seçim kanununda yapılan 
bu değişikliklere hiç seslerini çıkarmadılar. Anayasa 
Mahkemesine gittiniz, Anayasa Mahkemesi reddetti, 
o kadar. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Zabıtlara bakın. 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Daha 

ne istiyorsun? 

BARBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bakınız bu seçim önünüze düştü, önünüze düştükten 
sonra baktık ki, seçim kanunları değişikliği görüşü
lürken, <<̂Şu baraj kaldırılsa, öbür çevre barajları in-
dirilse...» dediniz. Çevre barajlarını biz koymadık; 
1983 Seçim Kanununda çevre barajları vardır, o ka
dar. Yalnız yaptığımız şey, milletvekili sayısı yedi 
olan yerleri altıya indirdik, o kadar. Altılı yerleri yüz
de 20'ye çikardık, bu da doğru, ama Anayasa Mah
kemesi de bunu kabul etti, onu da biliyorsunuz. 

Şimdi, bütün bunlardan şu çıkıyor : Sizin ümidiniz 
yok da, onun için böyle konuşuyorsunuz. Geçen gün 
basın toplantısında da söyledim; Cumhuriyet Gazetesi 
(bizi tutan bir gazete değil, sol bir gazete. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — O belli 
olmaz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Sı
ramdan şu evrakı getirir misiniz? 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Sayın 
Başbakan, vakit kaybetme. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Eskileri söylemeyin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Faz
la uzun konuşmayacağım, biraz da beni sükûnetle din
lemenizi tavsiye ediyorum. 

Zannediyorum hadîse buradan kaynaklanıyor. Ba
kın, bugün seçim olsa; ANAP: Yüzde 40.8, Doğru 
Yol Partisi : Yüzde 14.7; üçte bir civarında bir rey 
var. Ondan sonra, SHP: Yüzde 12.5, DSP : Yüzde 9.8; 
bir de kararsızlar var : Yüzde 19.7. 

Şimdi şu tabloyu görünce -ve tabiî, bunun gibi Mil
liyette de çıktı, zannediyorum başka gazetelerde de 

çıktı- bütün hesaplarınız şaşmıştır, işte onun için se
çimlerin yapılmasını istemiyorsunuz. Seçim kanunla
rına bahane buldunuz, başka şeylere bahane buldunuz; 
ama esas sebep bunlardan ibarettir. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — İlan pa
rası ne kadar? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Ara seçimde hani 11 milletvekiliydi? 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — 28 Ey
lülde de çıkmıştır. 

ALİ İHSAN ELGÎN (İçel) — Düşmez kalkmaz bir 
Allah. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Sükûnetle 
dinleyeliım efendim. 

(BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Şim
di bakınız, bu seçimler için bana tahmin sordukları 
zaman, hiç tahmin söylemiyorum; çünkü aziz arkadaş
larım, milletin oyu kimsenin cebinde, tapusunda değil
dir, siz bunu çok iyi bilin. Çünkü, öyle diye yola çı
kanların, vaktiyle iktidar hesabı yapanların, sonra çok 
acı mağlubiyetlere uğradıklarını biz gördük. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli!) — Şimdi sıra siz
de, sizin de başınıza gelebilir Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Yal
nız, biz, millete karşı saygılıyız. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Biz, siz
den de saygılıyız. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ve 
Şu seçimler, yani yargı denetiminde olan şu seçimler 
'daha yapılmadan, burada bazı arkadaşlarımın şu ve
ya bu sebeple seçimlerin bir nevi meşruiyeti üzerinde 
laf konuşmalarını, biraz da mağlubiyetlerine kılıf ha
zırlamak şeklinde görüyorum ve bunu da üzülerek söy
lüyorum. Size bir tavsiyem var; geliniz, çalışınız. Boş 
laflar yapılacağına, bizlere lüzumsuz hücumlar yapıla
cağına, millete kendinizi sevdirmeye bakınız. (ANAP 
sıralarından «târavo» sesleri, alkışlar) Millete kendinizi 
sevdirirseriiz ola ki rey alırsınız ve bundan biz de mem
nun oluruz. Hakikaten biz de, yani Anavatan iktidarı 
olarak kim olursa olsun, bu seçim kanunu ile bu mem
lekete güçlü bir iktidar getirecektir. Bu, Anavatan ol
mayabilir. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — O za
man kalpten gidersin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Si
zin gönlünüzde yattığı gibi, SHP olabilir, Doğru Yol 
Partisi de olabilir, bu kadar korkmanıza lüzum yok. 

Biz, iki'tJdar olduğumuz zaman şunu hakikaten arzu 
ederiz : Biraz daha fazla çalışın da iyi bir muhalefet 
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olun. Sayısı biraz daha fazla bir muhalefet olun. Bu, 
'.hakikaten bizim özlemimizdir. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Öğret
menliğiniz de var mı Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Çünkü bu Mecliste biz birçok arkadaşlarımızı gördük; 
kendileri yanlış hesap yaptılar ve oradan oraya trans
fer oldular, sonunda da pişman oldular. Bir kere da
ha ifade edeyim ki, şu günkü toplantıyı, birçokları, 
«Aca'ba Anavatan Gru'bu çatlayacak mı?» diye bir 
hesap içerisinde yaptılar. Gördüler ki, bu Anavatan 
Gru'bu son dört senedir Türkiye'de -iddia ediyorum-
kırk senede yapılmayan işleri yapmıştır ve ve ümitle
rinizi de her zaman boşa çıkarmıştır. 

Hepinize teşekkür ederim. (ANAP sıralarından 
«JBravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
(Sayın Edip Özgenç, buyurunuz efendim. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; Sayın Başbakanımızın ifadesine gö
re, Türkiye. Büyük Millet Meclisinin yine son bir ge
cesinde bir daha tekrar bu kürsüden sizlere hitap 
©dememe ihtimali ve düşüncesi içerisinde son defa 
görevimi yapmak istiyorum. 

Yalnız şunu hatırlatmaya çalışıyorum: Genelde 
söylemek istediklerimizi sizlere tam anlamıyla anlata-
mamanın üzüntüsünü duyuyorum. Erken seçim kara
lının verilmesinin, zaman zaman demokrasilerde sı
kıntıya düşmüş parlamentoların yeni bir güç, yeni bir 
kati kazanması ve yeni bir aktivite getirilmesi açısın
dan doğru olacağına inanıyoruz ve hiçbir partinin er
ken seçimden veya seçimden kaçmayacağını ifade 
ediyoruz; ancak, seçimler yapılırken antidemokratik 
seçim kurallarıyla centilmence, sportmence ipi birlikte 
göğüsleyebilecek şekilde, demokratik kuralar içerisin
de bir seçim yapmanın imkânını devamlı olarak siz
lere hatırlatmak istiyoruz. Arkadaşlarımız, devamlı 
olarak muhalefetin 1986'dan beri erken seçim istedi
ğini; fakat bugünlerde erken seçimden kaçtığı me
sajını ve imajını veriyor; bu son derece de yanlış 
bir şey. 

Muhterem arkadaşlarım, biz erken seçimden kaç
mıyoruz. Bizim için tarih sorun değil. Demokratik ku
rallar içerisinde, birlikte centilmence bir seçim yapa
bilmenin imkânını verebilecek demokratik seçim ku
rallarıyla seçim yapılmasının mücadelesini veriyoruz. 
Bu, rejimi korumanın, demokrasiyi korumanın en 
önemli unsurlarından bir tanesi; fakat maalesef bu 
kürsüye gelen arkadaşlarımız devamlı olarak hesa

bı yozlaştırdılar, işin realitesine ve hukukun üstün
lüğüne değinmemek suretiyle bu konuyu devamlı göz
den kaçırdılar. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz demokrasi
nin kaideleri vardır. Bu kaideleri yok farz edemezsi
niz. Bu kaideler, yazılı olmayan tngiliz anayasası gibi
dir. İngiliz demokrasisinden örnek veririz; ama İngi
liz demokrasisinde partilerin eşit şartlar altında seçim
lere girdiği gerçeğini de her zaman gözardı ederiz. Bu 
kuralların dışına çıkmanız mümkün değildir. Çıktığı
nız zaman bu işi beceremezsiniz, olduğunu sansanız 
da yürütemezsiniz; işte zaman zaman yürümediğini 
görüyoruz, yürümeyeceğini de yine bir zaman' gelin
ce hep beraber göreceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, halkoylamasına gidilme
si, erken seçime giderken seçim kanunları ile oyna
ma, muhalefeti dikkate almamak ve alelacele bu ka
nunların onaylanması, veto edilmemesi için Sayın 
Cumhurbaşkanını ikna etme gibi olguları da birlikte 
izlediğiniz zaman, ne demek istediğimizi ve söyle
mek istediğimizi çok iyi anlarsınız. 

Bundan bir müddet önce, Sayın Cumhurbaşkanı
mızın bir dış ülkeyi ziyaretleri sırasında basına ver
miş olduğu bir beyanatı size burada hatırlatmak is
terim. Sayın Cumhurbaşkanımız demişti ki, «Efendim, 
12 Eylülden önce siyasî partilerin genel başkanları ve 
merkez karar yönetim kurulu üyeleri, parti meclisleri 
kendilerine yandaş olan kişileri aday göstermek sure
tiyle parlamentoya milletvekili olarak gönderiyorlar-
dı; o yüzden de hiçbir zaman ben bu partilere oy 
vermedim.» 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi şu günü yaşadık
ça, vaktiyle yüzde 5 nispetinde merkez adayı göster
me imkânına sahip olan partiler, bugünkü sistemle 
tamamının merkez karar organınca tayin ve tespit 
edildiğini gördükçe, çok merak ediyorum, Sayın Cum
hurbaşkanımız oyunu nasıl kullanacak? 

Muhterem arkadaşlarım, demokraside gerçekten 
çare tükenmez; bu rejimde hukuk vardır, hukuk dev
leti ilkeleri vardır, seçmenler vardır. «Yanlış hesap 
Bağdat'tan döner» derler; zaman zaman dönüyor. Bir 
tuzak hazırlıyorsunuz; bunu hazırlayan partiler za
man zaman kendilerini de rejimi de aynı tuzağın için
de buluyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi, Se
çim Yasasında yapılan son değişikliklerden birini ip
tal etmekle, tarihî bir karar vermiştir, tarihî bir hiz
mette bulunmuştur. Böylelikle, rejime, parti içi de
mokrasiye, dolayısıyla demokrasiye ve seçmen irade-
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sine indirilmek istenen ağır sivil bir darbe önlenmiş-
ıtir. Anayasa Mahkemesi kararları, başta hükümet ol
mak üzere herkes için ve her kurum için bağlayıcı 
olmuştur. Bu kararlara uymamak için aranacak ba
hanelerin hiçbiri tatmin edici olamaz. Eğer bir baş
bakan ve hükümet, Anayasa Mahkemesi kararına uy
mamaya kalkışacak olursa, yani Anayasa Mahkeme
sinin aldığı karara rağmen, zaman zaman 1 Kasımda 
seçimleri önseçimsiz aday belirleme sistemiyle yap
maya teşebbüs edecek olursa, rejim çok daha ayrı 
bir sivil darbe yemiş olur; Türkiye'de tam anlamıyla 
kargaşa çıkar; seçimlerin ve seçimden sonra oluşa
cak iktidarın meşruluğu konusu ciddî olarak günde
me gelir ve Türkiye en olumsuz anlamıyla bir anar
şiyle karşı karşıya gelir. Bugün dahi bu imkân de
vam etmektedir. 

Sayın Başbakanımızın demeçlerindeki, «Anayasa 
Mahkemesi 8 inci maddeyi iptal etse bile şu tarihte 
seçim yapılır» iddiası, son derece hukuk dışı bir man
tığı sergileme açısından ibret verici örneklerdendir. 
Anayasa Mahkemesinin bir anlamda önseçimsiz se
çimi iptal ettiğini anlamamak, yani seçimin kendisini 
iptal etme anlamına gelen ifade tarzını burada inkâr 
etmek, hukuk dışı tutum ve davranışın bir örneği ola
rak yine mütalaa edilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu durumda, demokratik 
kurallara uygun bir önseçim yapılmaksızın seçime 
gidilmesi, ülkeyi son derece büyük hatalara düşüre
bilecek neden olabilir. Bu nedenle, yüce Meclisimizin 
demokratik bir seçim kanunu hazırlamak üzere, yeni 
bir seçim tarihi saptamak üzere, seçimleri normal 
bir zamana bırakması gerekirdi. Kaldı ki, bu Meclis
te bulunan sayın milletvekillerinin anayasal hakkı; 
daha bir yıl müddetle milletvekilliği yapma ve bu Mec
liste değerli görev yapma imkânına sahiptiler. 

Muhterem 'arkadaşlarım, birtakım ince hesaplar 
yapılıyor. Üzülerek söylüyorum, bu ince hesaplar, 
maalesef, Sayın Özai'dan, Sayın Erdal İnönü'ye de 
bulaştı. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Size 
bulaşmadı mı? 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Bize henüz bulaş
madı. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Size 
daha evvel bulaştı. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Görülen o ki, SHP 
Genel Başkanı Erdal inönü erken seçim olayının 
önemli bir odağı haline geldi; özal bu nedenle Sayın 
İnönü'ye kur yapıyor. Partisi tam yetki veriyor ve o 

hem muhalefetteki diğer partilerle, hem de özal ile 
diyalogu sürdürerek bir yerlere varmaya çalışıyor. Sa
yın inönü, kuşkusuz kendine oynuyor, hesapları ara
sında özal ile dirsek temasını sürdürüp, DSP'yi ve 
onun lideri Ecevit'i güç durumda bırakacak bir for
mül ayarlamak; ama bunu yaparken de iki yüzlü dam
gası yememek... önümüzdeki günlerde iki yüzlü dam
gası yemeden iki yüzlülük yapma konusundaki be
cerisini milletçe hep birlikte göreceğiz. Ya o da dir
sek temasında olduğu Özal gibi işleri eline yüzüne 
bulaştıracak, ya da bu işlerde hünerli olduğunu ka
nıtlayacak. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
Terbiyeli konuş. Lafını geri al. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Ter
biyeli konuş; ayıp. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ayıp, ayıp. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (içel) — Eline yazıp 

veriyorlar, sen de okuyorsun değil mi Edip? 
EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Özal hesap ve ki

tap adamı, hukukla ve demokrasiyle baş edemeyeceği
ni anlayınca, yasal zeminde mindere çıkmaya karar 
verdi. Artık bu konuda kulağını büken oldu mu, ol
madı mı bilemiyoruz; fakat görünen o ki, küçük bil
gisayarını cebinden çıkartıp, çarpmalar, toplamalar, 
çıkarmalar yapmaya başladı ve Ankara Oteline kasası 
dolu, cebi dolu, çantaları para dolu işadamları gel
meye başladı. «Küskünlerden kaçını ayarlarsam iste
diğimi yaparım; SHP'den kaç küskün ayarlarsam ya
sayı Meclisten tek başıma geçiririm; inönü'yü ayar
layıp, Demirel ve Ecevit'i yalnız bırakabilir miyim» 
hesaplarına dalan Özal, kolay yolu bu nedenle zor
laştırdı. 

BAŞKAN — Sayın Özgenç, toparlayın efendim. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Toparlıyorum Sa
yın Başkan. 

Bu zorluğu, önümüzdeki günlerde, rejim içerisin
de, olması muhtemel parlamento dışı muhalefetle 
çok acı olarak çekeceğiz. Bu Meclisin geçmişten son 
derece de dersler aldığını ve çok da dersler alacağı 
inancı içerisindeyim. Bu nedenle konuşmamı fazla 
uzatmak istemiyorum arkadaşlar. 

Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (DSP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özgenç. 
Teklifin tümü üzerindeki müzakereler tamamlan

mıştır. 
Teklifin tümü üzerindeki oylamanın açık oylama 

ile yapılması için üç önerge verilmiştir. Bu üç öner
geyi ayrı ayrı okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 620 şıra sayılı kanun tasarı

sının maddelerine geçilmesinin oylanmasının ad oku
mak suretiyle yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

'Saygılarımızla. 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

'Hüseyin Avnli Güler 
(İstanbul 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Neriman Elgin 
Ankara 

(Barış Can 
Sinopı 

Kâzım İpek 
Amasya 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Musa Ateş 
Tunceli 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Münir Sevinç 
(Eskişehir 

Kemal Palaoğlu 
Sivas 

Enver özcan 
Tokat 

İbrahim Ural 
•İstanbul 

Yılmaz Demir 
Bilecik: 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Halil 'Nüzhet Goral 
Aydııt 

Hilmi Naibantoğlu 
Erzurum 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

İdris Gürpınar 
Muğla. 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Ayhan Fırat 
ıMaiatya 

Halis 'Soylu 
Kara 

ibrahim Taşdemir 
Ağrı 

Mustafa Kani Bürke 
'Benizli 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Vehbi Batuman 
Adana; 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 620 Sıra Sayılı Kanunun mad

delerine geçilmesinin, İçtüzüğün 119 uncu maddesine 
göre açık oya sunulmasını, açık oylamanın adı oku
nan milletvekillerinin ayağa kalkarak «Kabul» «Çe-
kinser» veya «Ret» kelimelerinden birini yüksek ses
le söylemesi sekilinde yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Abdurrezak Ceylan 
- Siirt 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ali İhsan Elgin 
'İçel 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Cemal Özdemir 
Tokat 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Murat SÖkmenoğlu 
Hatay 

Ümit Canuyar 
'Manisa 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Musa öğün 
Kars 

Doğan Kasaroğlu 
'İstanbul 

Mükerrem Hiç 
Yozgat 

Türkân Arıkan 
Edirne 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Sümer Oral 
Manisa 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin tümünün, 

İçtüzüğün 115 inci maddesi gereğince ad cetvelinin 
okunması suretiyle adı okunan milletVekiliniin ayağa 
kalkarak «Kabul», «Çekinser» veya «Ret» kelimele
rinden birini yüksek sesle söylemesi şeklinde açık 
oylamaya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

AH Tanrıyar 
İstanbul 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Veysel Atasoy 
Zonguldak 

Leyla Yeniay Köseoğlu 
İstanbul 

Sadi Abbasoğlu 
İstanbul 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Mihriban Erden 
İsparta 

Haydar Özalp 
'Niğde 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Mustafa Taşar 
Gaziantep 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöl 

Ferruh İlter 
İstanbul 

AH Topçuoğlu 
Kahraman m ar aş 

Talat Zengin 
(Malatya . 

llhami Kösem 
Malatya 

BAŞKAN — Efendim, önergelerden bir tanesi 
Sayın Hüseyin Avni Sağesen ve arkadaşlarının öner
gesi; açık oylamanın şeklini talep etmemiş. 
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ıDiğer üki önerge, milletvekilleriniin «Kabul», «Çe
kimser» veya «Ret» kelimelerinden »birini ayağa kal
karak ifade etmeleri suretiyle yapılmasını talep et
mektedirler. Bu itibarla, aykırı olan bu teklifleri işle
me koyacağım. 

§imdi ilk gelen önergede isimleri bulunan arka
daşları yoklama yapıyorum : 

iSayın Abdurrezak Ceylan?.. Burada. 
Sayın AH îhsan Elgin?.. Burada. 
Sayın Cafer Tayyar Sadıklar?.. Burada. 
Sayın Selçuk Akıncı?.. Burada. 
Sayın Mustafa Çorapçıoğlu?.. Burada. 
Sayın Doğan Kasaroğlu?... Burada. 
Sayın Cemal Özdemir?.. Burada. 
Sayın Mükerrern Hiç?.. Burada. 
Sayın Koksal Toptan?.. Bur alda. 
Sayın Türkân Arıkan?.. Burada. 
Sayın Murat Sökmenoğlu?.. Burada. 
Sayın AHİ Ayhan Çetin?.. Burada. 
Sayın Ümit Canuyar?.. Burada. 
Sayın Fehmi iMemişoğlu?,. Burada. 
Sayın Süleyman Çelebi?.. Burada. 
15 arkadaşımız burada bulunmaktadırlar. 
Şimdi, aykırı talep olması sebebiyle, ilk önce 

açık oylamanın, adı dkunan sayın m!illetv©killer|riin' 
ayağa kalkarak, «Kabul, Ret ve Çekinser» şeklinde 
oyunu belirtmeleri hususunu oylayacağım. Bu kabul 
edilmediği takdirde, açık oylamanın, adı okunan sa
yın milletvekilinin kürsüye konacak oy kutusuna, oy 
pusulasını atması 'suretiyle... 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, diğer önergeye uyuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, zaten sizin önerge
nizi işleme koymadım; aykırı olduğu için, diğer öner
geleri işleme koydum. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Efen
dim, ben öbürlerine uyuyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendini; lütfen... 

PERTEV AŞÇIOĞLU l(Zonguldak) — Sayın Baş
kan, bizimkini birleştirmiyor musunuz? 

BAŞKAN — Birleştirdik efendim. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekille

rinin ayağa kalkarak, «Kabul», «Ret» veya «Çekin
ser» olarak oylarını kullanmalarını oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi, ilk önce itmza sahiplerinden başlıyoruz. , 
MEHMET ÜNER ItfKayseri) — Sayın Başkan, 

önergede benim de imzam vardı, - okumadınız. 
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BAŞKAN — Efendim, daha evvel önerge okun
du, o okunuşta, isminiz vardı. Burada 15 kişiden faz
layı okumuyoruz; çünkü İçtüzük 15 kişilik bir nisap 
arıyor. 

lönce önerge sahiplerinden başlıyoruz. 
(Oylama yapıldı) 
BAŞKAN — Efendim, oyunu kullanmayan baş

ka arkadaşımız var mı?.. Yok. 
Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Teklifin maddelerine geçilmesi ko

nusunda 238 kabul, 132 ret oyu kullanılmıştır. ((ANAP 
sıralarından alkışlar) Bu suretle teklifin maddelerine 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesini okutuyorum : 

10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanunu ile 10.9.1987 Tarih ve 3403 Sayılı Seçimlerle 
İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Mil
letvekili Genel Seçimi Hakkında Kanunda Deği

şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

«MADDE 1. — 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 34 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına 
aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

«Kontenjan adayı gösterilen seçim çevrelerinde, 
bu fıkraya göre yapılacak bölme işlemi ve milletve
kili dağılımı, o seçim çevrelerinin çıkaracağı millet
vekili sayısının bir eksiği ile yapılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Doğan Kasaroğlu'na söz veri
yorum. 

Buyurunuz efendim. 

DYP GRUBU ADTNA DOĞAN KASAROĞLU 
(İtstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
oturum açıldığından beri devam eden usulsüzlüklere 
bir yenisini dana ekledik. Sayın Komisyonun getir
diği raporda, birleştirerek görüştüğünü söylediği iki 
kanun teklifinin bir tanesinin akıbeti hakkında her
hangi bir satır bulunmamaktadır. Bu haliyle, ko
misyon raporu usule aykırıdır ve mualleldir. Bunu 
tespit ettikten sonra, yüksek huzurunuza bir görü
şümüzü getirmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, biz, Doğru Yol Partisi ola
rak, Türkiye'de seçimlerin, demokrasinin kaidelerine 
uygun, hukuk ilkelerine bağlı, parti içi demokrasi 
esaslarını koruyan bir nizam içinde yapılmasını sa
vunan bir partiyiz. Bu bakımdan, bugün biraz evvel 
maddelerine geçirilmesini İçtüzüğe aykırı olarak kabul 
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ettiğiniz teklifi, anlaşılıkyor ki, olduğu gibi, kesin, 
ka'bulı edeceksiniz. 'Bu sebeple, bu kanunun getirdi
ği aksaklıkları tekrar 'gözlerinizin önüne seriyoruz. Bu 
'Kanun, seçim süresi bakımından bir fiilî imkânsızlık
la Türkiye'yi karşı karşıya bırakmaktadır. Vatanda
şın çoğunluğunun oyunu hiçe saymaktadır. Ülkeyi 
yeniden bir rejim buhranına (götürecektir. 'Bu kanun, 
müzakerelerine başlamadan önceki günlerde cereyan 
eden olaylar dolayısıyla yüce Meclisin üzerine şaibe
ler düşürmüştür. 

Biz, bütün bu sebeplerle Anayasaya ve millî ira
denin tam ve kâmil bir şekilde tecellisine imkân ver
meyecek olan böyle bir kanunun sorumluluğunu ta
şımayacağımızı tekrar ifade ediyoruz. 

Son 'olarak, Anayasanın kefili olduğunu ilan eden 
Sayın Cumhurbaşkanına da görevini bir daha hatır
latır, sizleri tarihî akıbetinizle başbaşa bırakırız. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ömer Kuşhan, Doğru Yol 

Partisi Grubu adına, buyurun. 
ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Zabıtlara tashih edil

miş olarak geçsin Sayın Başkan, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına değil, Demokratik Sol Parti Grubu adı
na. 

BAŞKAN — Affedersiniz, ben «DSP adına» diye 
söylediğimi zannediyorum. 

DSP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 
— Sayın İBaşkan, yanlışı kabul etmek de fazilettir. 
insan yanlış yapabilir, tashih ederseniz memnun olu
rum. 

yangından mal kaçırırcasına, baskın bastıranındır 
prensibinden hareket ederek bir yerlere varmak is
temekle Türkiye Büyük Millet 'Meclisi çalıştırılıyor 
denemez. 

Bugün bir tarihî gerçek daha sergilendi Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde ve bu tarihî gerçek sergile
nirken, insan ister istemez şöyle çok yakın geçmişe 
dönüyor ve gazetelerde şöyle hafızasının gözlerini do
laştırmak ihtiyacını duyuyor. Aday sıralamaları ya
pıldıktan sonra, Sayın Başbakanın gazetelere intikal 
eden bir ifadesi vardı. Gazetecinin bir tanesi sormuş; 
«Milletvekillerinizden bir kısmı dışarıda kaldı Sayın 
Başbakan, bunlara neden sıralamalarda yer verme
diniz?» Sayın İBaş'bakanın ifadesi: «Layık olanlar ye
rini aldı, layık olmayanlar dışarıda kaldı». Verdiği 
cevap bu. (ANAP 'Sıralarından «Öyle bir beyanı yok» 
sesleri) Ne kadar hazindir ki, layık olmayanlar dışa
rıda kaldı; ama. bugün yine, Sayın Başbakan herhal
de geçen gün grubunda yapmış olduğu konuşmalarda 
«Tabiî onlar benim canımdır, onlar benim parçam-
dır, onları dışarıda bırakmayacağız». Kendilerine iane 
verircesine, beytülmaldan kendilerine servet bağışla
yan ağalar ifadesiyle «Onlara da iş vereceğiz» dedi. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, madde ile alakası ne? 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sen madde 
üzerinde konuş. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Herhalde ona 
yattılar, onun üzerine eğilmiş olacaklar. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi gecenin bu saatinde çalışmasına devam ediyor, 
Sayın Kasaroğlu'nun biraz önce söylemiş olduğu bü
tün gerçeklere tamamiyle katılmakla beraber, ifade 
etmek istediğimiz, Demokratik Sol Parti olarak ifade 
etmek istediğimiz şeyler var: Böylesine antidemokra
tik, böylesine Türkiye'yi yarınlarda büyük kaoslara 
sokacak, böylesine Türkiye'de demokrasiyi kökün
den rafa kaldırmak için fırsatlar hazırlayacak bir ya
sanın sorumluluğuna ve vebaline katılmak istemiyor 
Demokrtik Sol Parti Grubu. Onun için, aynı düşün
ceyle sizi tarih huzurunda kaderinizle başbaşa bıra
kıyor ve Meclisi terk ediyoruz. 

'Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından «Güle gü
le» sesleri) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Grup adına söz 
istiyorum. 

(BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Ayhan Fırat, buyurunuz efendim. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; dört se
nedir beraber çalıştığımız parlamentoda, öyle zanne
diyorum ki, seçimlerden sonra tekrar buluşuncaya 
kadar, bu gece son çalışma gecemiz. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde, devamlı, «Anavatan iktidarının ve 
özellikle Anavatan iktidarını ben şahsımda temsil edi
yorum» diyen, o cesareti devamlı kendisinde bulan 
ve maalesef Anavatan Milletvekillerinin de kendisine 
bugün de bir örneğini verdikleri, bu sözü söyleme 
fırsatını verdiren Sayın IBaşbakanm gece yarılarında 
getirdiği baskın kanunlarından bir tanesini de bu ge
ce, gecenin bu saatinde tartışmak mecburiyetinde 
kalıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisini çalıştırıyoruz di
ye iftihar etmek hiçbir şekilde Anavatan Partisinin 
söylemesi, terennüm etmesi mümkün olmayan bir 
gerçektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalıştırılır, 
Türkiye Büyük Millet 'Meclisi çalışır; ama geceleri, 
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SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malat
ya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; gö
rüştüğümüz kanun teklifinin 1 inci maddesinde, kon
tenjanla ilgili konular vardır, önce bunun ne oldu
ğunu bir misalle izaih etmek istiyorum. 

Bakın, 6 milletvekilliği olan bir bölgede konten
jan vardır. !Bu bölgede iki partinin barajı geçtiğini 
düşünelim; (birisi 100 bin, diğeri 99 999 oy alsın. 100 
bin oy alan parti 4 milletvekili çıkaracak, 99 999 oy 
alan parti ide. 2 milletvekili çıkaracak. 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — O da bir 
sistem. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Eğer bu, sizin an
layışınıza göre, demokratikse, anayasalsa, eşitliğe uy
gunsa ıo zaman mesele yok; ama biç kimseye bunun 
demokratik, anayasal olduğunu anlatamazsınız, izah 
edemezsiniz. 

İşte getirdiğiniz yasanın baştan sona, hele bu de
fa da 4-5 milletvekilliğinden çok olan seçim çevre
lerini kontenjan sınırı içine alarak, böyle bir tatbikat 
yapmakla kendinize sağlayacağınızı zannettiğiniz bir
kaç milletvekilliği fazlalık, bu ülkede bundan sonra 
siyasî bir bunalımın başlangıcını yaratacaktır; bunun 
müsebbibi de ANAP iktidarı olacaktır. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) —İstikrar getirir. 
BAŞKAN — Lütfen etendim, lütfen... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, önce şunu söyleyeyim; biraz önce DSP Grubu 
ve Doğru Yol, ANAP'la SHP'nin birlikte hareket 
ettiği gibi, son derece, uygun olmayan, yanlış bir var
sayım içerisinde burada bazı şeyler söylediler. Şunu 
açıklıkla söylüyorum, bu 'Mecliste ANAP'a destek 
olan, ANAP'la birlikte hareket eden, menfaatini kol
layan yalnız ve yalnız o iki parti olmuştur ve bunun 
tatbikatını da dört ay önce göstermişlerdir. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sizinle birlikte hareket ederek, Anayasanın bazı 
maddelerinin kaldırılmasında yüce Meclisin yapacağı 
işi halkoylamasına götürmüşlerdir. Onun için, haki
kati herkes bilmektedir, buraya çıkıp da hakikatleri 
saptıracak laflar söylemek, hiçbir partiye bir şey ka
zandırmaz. 

Size de söyleyeceklerim var: ANAP iktidarı bu
güne kadar adaletli olamamıştır, adaletten yana ola
madınız; devamlı, devlet olanaklarını partiniz için 
kullandınız. 'Bakın misal vereyim: 15 gün önce... 

İÎHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Aynı laf
lar. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — ... İyi dinleyin, 
aynı laflar değil. 

15 gün önce ANAP'ın adayları Malatya'ya geldi. 
İkisi de devlet memuriyetinden istifa etmişti. Hiçbir 
kişisel vasıfları yoktu ANAP adayı olmaktan gayri. 
Devletin Malatya'da mevcut 40 tane resmî arabası 
ile, ünitelerin başları havaalanına gittiler, bu konvoya 
takıldılar. Hazindir -açıkça söylüyorum- bir vali ara
bası bu konvoyun peşinde şehre geldi. 

'Devletin onurunu ANAP'ın adaylarının peşine tik
tiniz. İşte sizin adaletiniz, işte sizin 'devlet anlayışınız. 

Ayrıca, gene ANAP adayları, üzerine hoparlör 
takılmış siyah plakalı resmî arabaların içerisinde şeh
rin sokaklarında gezip propaganda yapmaktadır. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Yalan. 
Yakışmıyor. Fotoğraflarını getireyim sana. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bunu bütün Ma
latyalılar görmüştür. 

Bir şey daha söylüyorum : Malatya'da dört tane 
miting meydanı vardır. Ben, Sayın Genel Başkanım 
gelecek diye müracaat etim. Meydanlardan birisi Sa-
manpazarı, birisi İstasyon, birisi Kernek, birisi de 
Tekmezar; fakat ne hikmetse, ANAP Genel Baş
kanı... 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Başbakan. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Başbakan değil 
Seçim konuşmasını, seçim propagandasını Malatya' 
da açtınız; ama ona Hükümet Meydanı verilmiştir. 

İşte arkadaşlar, açık ve seçik söylüyorum, devlet 
olanaklarını, devlet memurlarını, devletin makine ve 
araçlarını sizin kadar hiçbir hükümet kendi menfaat
leri için kullanmamıştır. 

H. SABRI KESKİN '(Kastamonu) — Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanununa bak sen. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Onun için, çıka
racağınız bu yasa da dahil, bidayette sakat ve malul 
bir yasa çıkarıyorsunuz. 

Sizi, yaptığınız bu yasayla ve yaptığınız yanlı tat
bikatınızla yüce millete şikâyet ediyorum ve yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Grup adına söz isti

yorum Sayın 'Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Aşık, buyurun. 
(SHP Grubu, Genel Kurul Salonunu terk etti) 
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AHMET İLHAMI KÖSEM ı(Maktya) — Ayhan 
Bey, söylediklerinize cevap verilecek, gitmeyin, cevap 
Verildikten soma gidersiniz. 

ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kanun teklifinin 
1 inci maddesinde, kontenjan adaylığıyla ilgili tek
nik bir açıklama yapılmakta olup, seçim mevzuatına 
yeni bir şey getirmemekte, sadece daha evvel çıkarı
lan 3270 sayılı Kanunun Yüksek Seçim Kurulu ta
rafından yüce milletvekillerinin maksadını aşan bir 
yoruma tabi tutulması suretiyle kanunun değişik uy
gulanmasını önlemek için yeni bir cümle ilavesi ya
pılmıştır. 

Burada, tutanaklara geçmesi bakımından ve yeni 
tartışmalara yol açmaması için, altını çizerek, konten
jan adaylığını ve nasıl uygulanacağım tekrar belirt
mek istiyorum : 

Kontenjan adaylığı, daha evvelki kanunlardaki 
«Merkez adaylığı» ibaresi değiştirilerek onun yerine 
ikame edilmiş olup; kontenjan adaylığının gerek tes
piti; yani aday belirlemesi ve gerekse seçim sonuç
larının değerlendirilmesinde, milletvekili dağılımı ba
kımından, diğer adaylardan farklı uygulaması var
dır. Kontenjan adayı merkez veya taşra teşkilatları 
tarafından veya bir başka kurul tarafından, hâkim 
nezaretinde, yani seçim kurullarının nezaretinde ol
maksızın belirlenir ve kontenjan adayı basit çoğun
luk sistemiyle seçilir. 

Yaui, kontenjan adayı olan bir seçim bölgesinde, 
en fazla oy alan siyasî partiye diğer partilerden ayrı 
olarak bir milletvekilliği tahsis olunur ve o siyasî par
tinin gösterdiği kontenjan adayı milletvekili seçilmiş 
olur. Ger kalan liste nispî temsil sistemiyle ve d'Hont 
sistemiyle, bölünmek suretiyle değerlendirmeye tabi 
tutulur. Burada ilave edilen cümle ile, kontenjan ada
yı gösterilen seçim çevrelerinde bu fıkraya göre yapı
lacak bölme işlemi ve milletvekili dağılımı, o seçim 
çevrelerinin çıkaracağı milletvekili sayısının bir ek
siği ile yapılır denmek suretiyle, daha açık bir şekil
de vuzuha kavuşturmak için konulmuştur. 

Kontenjan adayı, önseçim sıralamasıyla alakalı 
değildir, kanun koyucunun maksadı, sıralamak için 
değildir. Kanun koyucunun maksadı, Anayasa Mah
kemesinin 22.5.1987 tarihli kararında da belirttiği 
gibi, çoğunlukta olan, iktidarda olan siyasî partiye 
avantaj sağlamak için, en fazla oy alan siyasî partiye 
avantaj sağlamaktır, en fazla oy alan siyasî partiye 
fazladan bir milletvekili vermektir. Yoksa, önseçim 
sıralamasıyla hiçbir alakası yoktur; böyle anlamak ge
rekir. 

Hepinize saygılar sunar, seçimin hayırlı ve uğur
lu olmasını dilen'm. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, 2839 sayılı Milletvekili Seçi

mi ve 3403 sayılı Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
ki Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Türkân Arıkan Murat Sökmenoğlu 
Edirne Hatay 

Mahmud Altunakar C. Tayyar Sadıklar 
Diyarbakır Çanakkale 

Mükerrem Hiç 
Yozgat 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZt ÇERÇİ (Adana) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI ALİ BOZER (Ankara) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Önerge kabul edilmemiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir yeni madde teklifi vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 2839 ve 3403 sayılı Seçimlerle 

İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinin 1 in
ci maddesinden sonra aşağıdaki 2 nci maddenin ek
lenmesini ve madde numaralarının buna göre düzel
tilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Türkân Arıkan Murat Sökmenoğlu 
Edlirne Hatay 

Mahmud Altunakar C. Tayyar Sadıklar 
Diyarbakır Çanakkale 

Mükerrem Hiç 
Yozgat 

MADDE 2. — 26.4.1961 günlü 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 3403 sayılı Kanunla değişik 49 uncu 
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maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Propaganda, oy verme gününden önceki 21 inci 
günün sabahından başlar ve oy verme gününden ön
ceki günü saat 18.'inde sona erer.» 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI ALİ BOZER (Ankara) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 2839 ve 3403 sayılı Seçimlerle 
İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Mil
letvekili Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkındaki Kanun Teklifinin 1 inci madde
sinden sonra aşağıdaki 3 üncü maddenin eklenmesini 
ve madde numaralarının buna göre düzeltilmesini 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Türkân Ankan Murat Sökmenoğlu 
Edirne Hatay 

Mahmud Altunakar C. Tayyar Sadıklar 
Diyarbakır Çanakkale 

Mükerrem Hiç 
Yozgat 

MADDE 3. — 26.4.1961 günlü ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 3270, 3330 ve 3403 sayılı Kanunlarla 
Değişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 52. — Özel kanunlardaki hükümler sak
lı kalmak üzere, seçime katılan siyasî partiler, oy ver
me gününden önceki 7 nci günden itibaren oy verme 
gününden önceki gün saat 18.00'e kadar radyo ve te
levizyonda propaganda yapabilirler. 

Bu konuşmaların ilki 20 dakikayı ve bundan son
rakileri 10 dakikayı aşamaz. 

Siyasî partiler radyo ve televizyonla ilk konuşma
larında seçim beyannamelerini izah ederler. 

Radyo ve televizyon konuşmaları Türkiye'deki bü
tün radyo ve televizyon postaları ile aynı zamanda 
yayınlanır. 

Radyo ve televizyonda yayınlanacak propaganda 
konuşmalarının her gün hangi saatte, hangi parti adı
na yapılacağı, Türkiye Radyo ve Televizyonları ta
rafından haber yayınları sırasında önceden duyurulur. 

Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda ya
yınlarının, tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde yapıl
ması, Yüksek Seçim Kurulu ile Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu tarafından sağlanır. Televizyon
da, seçime katılan siyasî partiler adına yukarıdaki 
fıkralar gereğince yayınlanacak propaganda konuş
malarında, Türk Bayrağı ile Yüksek Seçim Kurulu
nun tespit edeceği yere asılacak olan bu kurulun be
lirlediği büyüklükteki parti bayrağı ve konuşmayı 
yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmez. Ko
nuşmacılar, ceket giyme ve kravat takmak zorunda
dırlar; bayanlar tayyör giyerler. 

Seçimin başlangıç tarihinden, seçimin yenilenmesi 
halinde yenileme kararının ilanından, oy verme gü
nünden önceki gün, saat 18.00'e kadar, TRT haber 
bültenlerinin siyasî partilerin seçim çalışmalarıyla il
gili bölümünde, Yüksek Seçim Kurulunun eşitlik 
esaslaıı dairesinde tespit edeceği süre ve kelime sayı
sı sınırları içinde kalmak kaydıyla, seçime katılan 
siyasî partiler tarafından verilecek metinler yayınlanır. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Katılmıyoruz. 

DEVLET B/sKANl ALİ BOZER (Ankara) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 2839 ve 3403 sayılı Seçimlerle 
İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin XVIII.inci Dönem Mil
letvekili Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkındaki Kanun Teklifinin 1 inci madde
sinden sonra aşağıdaki 4 üncü maddenin eklenmesini 
ve madde numaralarının buna göre düzeltilmesini say
gılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Mahmud Altunakar Murat Sökmenoğlu 
Diyarbakır Hatay 

C. Tayyar Sadıklar Sümer Oral 
Çanakkale Manisa 

Mükerrem Hiç 
Yozgat 
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bire, sonra ikiye, sonra üçe ...... ila, o çevrenin çıka
racağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. 
Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oy
lar ayrım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğ
ru sıralanır. Seçim çevresinden çıkacak milletvekili 
sayısı kadar bu payların sahibi olan partilere ve ba
ğımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre 
milletvekilleri tahsis olunur. 

Son kalan milletvekilliği için birbirine eşit rakam
lar bulunduğu takdirde, bunlar arasında ad çekilmek 
suretiyle tahsis yapılır. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyorlar mı efendim? 

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

DEVLET BAKANİ ALİ BOZER (Ankara) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 3403 Sayılı Seçimlerle İlgili Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Milletvekili Ge
nel Seçimi Hakkında Kanunun 18 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 18. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy 
verme günü 29 Kasım 1987 Pazar günüdür.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önergeler vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, 2839 sayıü Milletvekili Seçi

mi ve 3403 Sayılı Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
ki Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin metinden çıka
rılmasını ve yerine aşağıdaki maddenin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

MADDE 4. — 2839 sayılı Kanunun 3403 sayılı 
Kanunla değişik 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Seçimin yenilenmesi. 
MADDE 8. — Seçim dönemi bitmeden önce, se

çimin yenilenmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi 
veya Cumhurbaşkanınca karar verilmesi halinde, du
rum Bakanlar Kurulu tarafından kırksekiz saat için
de ilan olunur. 

Yenileme kararının verildiği günden sonra gelen 
doksanıncı günü takip eden ilk pazar günü oy verilir. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 
REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI ALI BOZER (Ankara) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılmamaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 2839 ve 3403 sayılı Seçimlerle 
İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Mil
letvekili Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkındaki Kanun Teklifinin 1 inci madde
sinden sonra aşağıdaki 5 inci maddenin eklenmesini 
ve madde numaralarının buna göre düzeltilmesini say
gılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Türkân Arıkan Ali Ayhan Çetin 
Edirne Çorum 

Ümit Canuyar Mükerrem Hiç 
Manisa Yozgat 

Fehmi Memişoğlu Murat Sökmenoğlu 
Rize Hatay 

MADDE 5. — 2839 sayılı Kanunun 34 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bir seçim çevresinde siyasî partilerin ve bağımsız 
adayların elde edecekleri milletvekili sayısının hesabı: 

MADDE 34. — Bağımsız adaylar ile yukarıdaki 
maddede yazılı oranı aşan siyasî partilerin, bir seçim 
çevresinde elde edecekleri milletvekili sayısı aşağıdaki 
şekilde hesaplanır. 

Seçime katılmış siyasî partilerin ve bağımsız adayla
rın adları alt alta ve aldıkları geçerli oy sayıları da 
hizalarına yazılır. Siyasî partilerin oy sayıları, önce 

Türkân Arıkan Murat Sökmenoğlu 
Edirne Hatay 

Mahmud Altunakar C, Tayyar Sadıklar 
Diyarbakır Çanakkale 

Mükerrem Hiç 
Yozgat 

MADDE 2. — 3403 sayılı Kanunun 18 inci mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi XVIII inci Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi, seçimlerle ilgili bütün ya
salarda gereken demokratik düzenlemeler yapıldıktan 
sonra TBMM'ce yeniden belirlenir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, 2839 sayılı Milletvekili Seçi

mi ve 3403 Sayılı Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Murat Sökmenoğlu Türkân Arıkan 
Hatay Edirne 

Mahmud Altunakar C. Tayyar Sadıklar 
Diyarbakır Çanakkale 

Mükerrem Hiç 
Yozgat 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine gö
re tekrar okutup oylarınıza sunacağım : 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar
kadaşlarının önergesi. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, 2839 sayılı Milletvekili Seçi

mi ve 3403 sayılı Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
ki Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin metinden çıka
rılmasını ve yerine aşağıdaki maddenin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

MADDE 2. — 3403 sayılı Kanunun 18 inci mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi XVIII inci Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi, Seçimlerle İlgili Bütün Ya
salarda gereken demokratik düzenlemeler yapıldıktan 
sonra T.B.M.M.'ce yeniden belirlenir. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyorlar mı efendim? 

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

DEVLET BAKANI ALİ BOZER (Ankara) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu 

ve arkadaşlarının önergesi. 

I Sayın Başkanlığa 
I Gülüşülmekte olan, 2839 Sayılı Milletvekili Seçi-
I mi ve 3403 Sayılı Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda 
I Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Mec-
I lisinin XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
I Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
I Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin metinden çıkarıl-
I masını arz ve teklif ederiz. 
I BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka-
I tılıyorlar mı efendim? 

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

DEVLET BAKANI ALİ BOZER (Ankara) — 
I Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
I önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
I 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
I 1er... Etmeyenler.. 2 nci madde kabul edilmiştir 
I 3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 10.9.1987 tarih ve 3403 sayılı Ka-
I nunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
I mistir. 

Madde 10. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü-
I kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 

94 üncü maddesine göre gümrük kapılarında yapı-
I lacak oy verme işlemi, XVIII inci dönem milletve

kili genel seçiminde, bu madde hükmünün yürürlüğe 
I girdiği tarihten üç gün sonra başlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
I Madde üzerinde önerge vardır, okutuyorum : 
I Sayın Başkanlığa 
I Görüşülmekte olan 2839 ve 3403 sayılı Seçimlerle 

İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Tür-
j kiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Mil-
I letveki'i Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl

ması Hakkındaki Kanun Teklifinin 3 üncü maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla 

I arz ve teklif ederiz. 

I Türkân Arıkan Murat Sökmenoğlu 
Edirne Hatay 

Mahmud Altunakar C. Tayyar Sadıklar 
Diyarbakır Çanakkale 

I Mükerrem Hiç 
Yozgat 

MADDE 3. — 3403 sayılı Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değ.'siklik Yapılması ve Türkiye Büyük 

I Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Milletvekili Ge-
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nel Seçimi Hakkındaki Kanuna iki geçici madde ek
lenmiştir. 

Ek Geçici Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 
bütün siyasî partiler aday belirlemesi için önseçim 
yaparlar. 

Siyasî partinin bir seçim çevresinde teşkilatı bu
lunmaz veya göstermesi gereken aday sayısı kadar 
istekli «day adayı olmazsa, o seçim çevresine ait aday 
listesi siyasî partilerin tüzüklerindeki hükümlere veya 
merkez karar organlarınca belirlenecek usullere göre 
tespit edilir. 

Siyasî partiler, önseçime katıldıkları seçim çevre
lerinden çıkabilecek milletvekili sayısı toplamının yüz
de 10'unu aşmamak üzere merkez adayı gösterebilir
ler. 

Aday listelerinin kesinleşmesinden önce herhangi 
bir sebeple bu listelerde boşalma olursa, boşalan 
adaylıklar listedeki sıraya göre kaydırılmak suretiyle 
doldurulur; listedeki noksanlıklar önseçimde en çok 
oy alanlarla tamamlanır; yetişmediği takdirde siyasî 
partinin tüzüklerindeki hükümlere veya merkez ka
rar organlarınca belirlenecek usullere göre noksan 
yerleria adayları belirlenir. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

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

DEVLET BAKANI ALİ BOZER (Ankara) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 10.9.1987 tarih ve 3403 sayılı Ka

nuna aşağıdaki üç ek geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — XVIII inci Dönem 
Milletvekili Genel Seçimine katılacak siyasî partiler, 
hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday 
tespiti yapacaklarını, bu madde hükmünün yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç gün içinde yetkili organ
ları vasıtasıyla Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek zo
rundadırlar. 

BAŞKAN — Ek geçici 1 inci madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Burada Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
ve arkadaşlarıma verdikleri önergede «Ek 1 inci mad
desinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının metinden çı
karılması» diyor; halbuki 4 üncü maddenin geçici 
1 inci maddesinde başka fıkra yok. Bu itibarla işleme 
koymuyoruz. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
EK GEÇİCİ MADDE 2. — 1982 Anayasasının 

halkoylamasına katılmadıkları için seçmen kütükle
rine yazılamamış olanlar, Türkiye'nin hiçbir yerin
de kütüğe kayıtlı olmadıklarını yazık olarak beyan 
etmek ve ikamet adresleri ile hüviyetlerini belgele
mek suretiyle, oturdukları yerdeki ilçe seçim kurulu 
başkanına 8 Kas;m 1987 tarihinden itibaren yedi gün 
içinde başvurmak suretiyle seçmen kütüklerine kayıt
larını yaptırabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge vardır okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 2839 ve 3403 sayılı Seçimlerle 

İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Mil
letvekili Seçimi Hakkında Kanunda Değişildik Ya
pılması Hakkındaki Kanun Teklifinin 3 üncü mad
desinin ek geçici 2 nci maddesinin aşağıdak şekilde 
değiştirilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Türkân Arıkan Murat Sökmenoğlu 
Edirne Hatay 

Mahmud Altunakar C. Tayyar Sadıklar 
Diyarbakır Çanakkale 

Mükerrem Hüç 
Yozgat 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun uyarınca 
gümrük kapılarında oy verme işlemi propaganda gü
nünün başladığı tarihten sonraki üçüncü günden iti
baren başlar, oy verme günü saat 17.00'ye kadar de
vam eder. 

BAŞKAN — önergeye, komisyon ve hükümet ka
tılıyorlar mı efendim. 

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

DEVLET BAKANI ALİ BOZER (Ankara) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çerçi. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET 

REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Efendim, maddeyi okur-
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ken kâtip arkadaş aslında olması gereken şekilde oku
du; ama, zabıtlara geçmesi açısından metni tekrar 
okumak istiyorum : Metni, «8 Kasım 1987 tarihin
den itibaren yedi gün içinde başvurmak suretiyle seç
men kütüklerine kayıtlarını yaptırabilirler» şeklinde
dir. Bu yanlıştır; «başvurarak» olması lazım, «sure
tiyle.» kelimesi çıkarılacak. 

BAŞKAN — Evet, geçici 2 nci maddeyi, bu bah
sedilen düzeltme ile birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

Ek geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
EK GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten itibaren siyasî partilerin olağan 
büyük kongreleri toplanıncaya kadar, partilerin diğer 
yetkili merkez karar organları da gerekli gördükleri 
tüzük değişikliklerini yapmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4'ü, kabul edilen geçici maddelerle birlikte 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Madde 4 kabul edilmiştir. 

Madde 5'i okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN —Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Teklifin tümü kabul edilmiş ve kanun
laşmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan, teklifin kanunlaşması vesilesiyle 
teşekkür sadedinde söz istemişlerdir, kendilerine söz 
veriyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÜZAL '(İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekillileri; gecenin geç saatine 
kadar bu çok önemli bir kanunu, bugün milletimizi ha
kikaten bir sıkıntının eşiğinden kurtararak çıkarmış 
bulunuyoruz. Bu bakımdan Yüce Meclise ve özellikle 
burada Anavatan Grubuna teşekkürlerim sonsuzdur. 

iBu kanun daha evvel çıkmışta; ama maalesef, ka
nunun çıkmasını istemeyen, erken seçimden kaçan, bir 
arkadaşımızın burada açıklamadığı; ama benim die 

açıklamak durumunda oîdıuğum, geçen kanun müzake
relerinde, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği maddemin 
yazılış şekli, bize SHP Grubu tarafından teklif edilmiş
tir, yazılı olarak verilmiştir. Sebebi de çok açıktır; on
lar önseçim yapmak istemiyorlardı. Bunun için de, ken
di tüzüklerin de olan maddeyi kullanmaları mümkün 
değildi bu vaziyette. O maddenin kullanıiamaması için 
de kanunen önseçimin yapılmamasının zorunlu hale 
getirilmesini istediler; bu suretle de, kendi örgütlerine 
izahat verebiliriz demeye getirdiler. 

İBu gariptir ki, aradan bir müddet geçtikten sonra, 
ilk başta kanunun diğer maddeleriyle ilgili Anayasa 
Mahkemesine gittiler; aradan ıon gün geçtikten sonra 
da, bu (sözü edilen maddeyi tekrar Anayasa Mahkeme
sine götürerek iptalini sağladılar. 

HıUM'l BİÇER (Sinop) — Oradan haber aldılar. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ta

biî nasıl oldu, niçin oldu, ileride bunlar -tahmin ede
bim- meydana çıkacaktır. Yalnız üzüldüğüm bir nok
tayı da bu vesileyle bu Yüce Meclisin huzurunda ifa
de etmek istiyorum. 

Türkiye'de erken seçim ilk defa yapılmıyor. Daha 
evvelki dönemlerde de erken seçim yapıldı. Erken 
seçimi Türkiye iBüyük Millet Meclisi karara bağlıyor. 
Tabiî o bakımdan da erken seçimin yapılması biraz zor 
bir hadisedir. Milletıvekillerimiz tekrar geri dönüp dön
meme endişesine kapılacakları için, erken seçim genel
likte çok zor yapıilır. 

İBiız niçin erken seçime gitmek istedik, konusuna ge-
ilince: Bu da çok açıktır. Türkiye dört senede önemli 
haımıielar yapmıştır, çok önemli hamleler yapmıştır. 
IBunu Anavatan Grubunda da ayrıca ifade ettim, bura
da da ifade etmekten büyük gurur duyuyorum. Bu 
.reformlar, bu değişiklikler, tahminlerin çok ötesinde
dir. Türkiye'ye -bizim de tabir ettiğimiz gibi -çağ at
latan değişikliklerdir, fakat araya birtakım hadise
ler girdi. Türkiye'de siyasî yasaklılar vardı, kısıtlılar 

. varidi. Eski devirlerde olduğu gibi bu siyasî yasaklar 
onüç ondört ısene devam etmedi. Bizi sıkıştırdıklarını 
zannettiler; ama hakikatte biz bu siyasî yasakların mil
let önünde kaldınimasuını istedik, referandumu getirdik. 
Referanidurrida, sadece, milletin önüne gidip yasakların 
kalkmasının daha doğru olacağını ifade etselerdi belki 
ıreferaradumda biz onlarla ciddî bir mücadeleye gir
mezdik; ama maalesef, Anavatan İktidarını yoğun şe
kilde bir yıpratma kampanyasına girdiler, meseleyi de 
ıbir seçim atmosferine büründürdüler. Kendimizi mü
dafaa mecburiyetinde kaldık. İyi olmuştur. 
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Neticede şu belirsizlik meydana gelmeye başladı: 
Referandumda ne olacak?.. Dış âlem Türkiye'ye ha
kikaten önem veriyor. Görkemli mitingler yaptılar, 
çok para sarfettiler. Bu mitinglerin sonunda da dışa
rıda şöyle bir kanaat belirmeye başladı: Acaba, Ana
vatan iktidarı bir seçimde durabilecek mi? Bu söz 
yaygın hale geldi. Referandumun sonuçları, bunu ta
mamıyla silmiştir. Yani, referandumun sonuçları, dış 
âlemde bunu .tamamıyla silmiştir; fakat bir prob
lem bırakmıştır; o da şudur: Türkiye, önümüzde
ki beş senede yeni hamleler yapmak mecburiyetin
dedir. Seçime bir sene kala bir iktidarın belki çok 
büyük hamleler yapabilmesi kolay değildir. İşte bir 
beş seneyi daha garanti olarak görerek önümüze al
mak istedik. Bu tahmini referandumdan evvel yaptık; 
ama ilanını, referandumda sandıkların kapatıldığı sa
atte yaptık. 

Netice itibariyle, bu Seçim Kanunu bildiğiniz gibi 
10 Eylülde çıktı; ama o Seçim Kanununun başına 
bu hadiseler geldi. 

Ben hâlâ şuna inanmak istemiyorum, zabıtlara 
geçsin diye söylüyorum; bir gün konuşulur, bir ül
kede Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu 
kararıyla seçimin yapılamaz hale gelmesi hakikaten 
Batılı demokrasilerde görünen bir durum değildir, 
böyle bir durumla karşılaşulmamıştır; çünkü, seçim, 
demokrasinin en aslî unsurudur. Seçim olmayan yer
de demokrasiden bahsedilemez, hatta hukuktan, hak
tan bahsedilemez. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — O mah
kemeden de bahsedilemez. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bu, 
benim anlayışımın çok dışında bir hadise olarak kar
şıma gelmiştir. Söylemek istediğim, esas itibariyle bu. 

Şöyle düşündüm: Farzediniz ki 8 inci maddedir; 
önseçimi yasaklayan bir hüküm getirilmiştir. Onu da 
demin ifade ettim, biz getirmedik, Anayasa Komisyo
numuzdan evvel, Yüksek Seçim Kurulu Başkanının 
tavsiyesiyle konulmuştur. Anayasa Komisyonuna gitti
ği zaman, Anayasa Komisyonu, bunu Anayasaya ay
kırı bulmuş, değiştirmiştir. Bu Mecliste, ondan sonra, 
SHP'nin bizzat isteğiyle bu değişiklik yapılmıştır. 

Farzediniz ki, bunlar yapıldı, o ibare. Anayasaya 
da aykırıdır; ama, hiçbir partiye bir üstünlük sağla
mamıştır, her parti aynı eşit şartlarla listelerini ver
miştir, listeler meydana gelmiştir, seçim çarkları dön

meye başlamıştır, kuralar çekilmiştir, basımlar yapıl
mıştır ve hakikaten insanın hafsalası almıyor, nasıl 
oluyor da seçim ertelenme durumuna düşüyor. Size 
söyleyeyim, Türkiye'nin bir ay zaman kaybı, 1 milyar 
dolara patlar. Türkiye'nin geleceği bakımından 1 mil
yar dolara patlar. Yapacağımız işlerde bir ay gecik-
mişizdir, daha başka birçok işler yapmamız lazım. 

Benim hatırıma şu geldi: Anayasa Mahkemesi
nin yetkisi vardır. Bu seçimde kimseye avantaj veril
medi, bu maddeden dolayı. Herkes, aynı şartlarda, 
adaylarını tespit etti, biz de öyle tespit ettik ve bu
gün de inanmıyorum, önseçimi partilerimizin çoğu 
yapmayacaklardır, göstermelik olarak birkaç yerde ya
pacaklardır. Ne olurdu bu maddenin yürürlüğü üç 
ay sonraya, yani iptal kararı üç ay sonraya bırakıl-
saydı da Türkiye'de seçim yapılsaydı. Bütün dünyaya 
karşı da böyle acayip bir duruma düşmemiş olsaydık. 
Bunu bilhassa belirtmek istedim; ama, tabiî bundan 
birçok sonuç çıkarmak isteyenler oldu. Anavatan 
Grubu içerisinden altmış küsur arkadaşımızı listelere 
koyamadık - fevkalade üzgün olduğum bir hadisedir -
bundan bir nevi istifade etmek istediler ve bu istifa
deyi de burada gördünüz, şahit oldunuz; işte salonu 
terk etmelerinin sebebi, grubumuzun birliğinin, bera
berliğinin, burada, onların gözü önünde tescil edil
mesi, onları sonunda bu salonu terk etmeye, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini terk etmeye kadar götürmüş
tür. (ANAP sıralarından alkışlar) 

«Bizim parti grubumuz - ta kurulduğu ilk günden 
beri - çok zor vazifeler yüklenecek bir grup olarak 
tarihe geçecektir» demiştim. Türkiye'nin ve özellikle 
bizim, tarif ettiğim gibi, çok inişli yokuşlu günleri
miz olacaktır. Şu karşılaştığımız durum, bu en yo
kuşlu günlerimizden birisiydi. Bunu aştıktan sonra, 
inanıyorum ki önümüzdeki dönemde Anavatan Par
tisi Grubu, bu 17 nci Dönem grubundan; herhalde 
ona yetişemez, o grubun tarihte çok özel bir yeri 
olacaktır, onu bilhassa belirtiyorum; ama 18 inci Dö
nem Anavatan Partisi Grubuna da güzel bir örnek 
olacaktır. 

Bu kanunun memleketimize hayırlar getirmesini 
diliyorum. Arkadaşlarımızı, geçenlerde söylediğim gi
bi, inşallah daha çoğunuzu, ilk söylediğimden daha 
fazla, burada görmek istiyorum ve bunda da başarılı 
olacağımızı zannediyorum. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (ANAP sı
ralarından sürekli alkışlar) 
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IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

-A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
12. — TBMM'ce 20.5.1987 tarihli ve 40-41 Sa

yılı Kararları ile uzatılması onaylanan Bingöl, Di
yarbakır, Elazığ, Hakkâri, İstanbul, Mardin, Siirt, 
Tunceli ve Van illerindeki olağanüstü halin 19.11.1987 
günü saat 17.00 den itibaren 4 ay süre ile uzatılma
sına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1412) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Acil bir konu olan; Bazı illerde Olağanüstü Halin 
Uzatılması Hakkındaki Başbakanlık Tezkeresinin gö
rüşülmesini teminen Genel Kurul çalışmalarına İçtü
züğün 7 nci maddesi gereğince devam edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Haydar Özalp 
Niğde 

Grup Başfcanvekilıi 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Bu konuyu görüşmek üzere, Mecli
sin çalışmasının devamını oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer bir önerge vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
16.10.1987 tarihli olağanüstü gündemde yer alan 

önergelerden Vural Arıkan ve 103 arkadaşının verdi
ği önerge, kanun teklifini ihtiva etmemekte, Mecli
sin normal yasama faaliyetinin devamını öngörmek
tedir. Ayrıca diğer önergelerden de önce verilmiş 
bulunmaktadır. Bu önergenin veriliş tarihi ve mahiyeti 
itibariyle olağanüstü toplantıda doğrudan görüşmeye 
açılmasını ve karara bağlandıktan sonra diğer önerge
ler hakkında işlem yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Vural Arıkan 
İzmir 

Türkân Arıkan 
Edime 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Doğan Kasaroğlu 
istanbul 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Vural Arıkan ve ar
kadaşları 9.10.1987 tarihli Meclise başvurdukları çağrı 
önergelerinde yasama faaliyetinin sürekli hale gelebil
mesi için Meclisin toplantıya çağrılmasını talep etmiş
lerdir. 

Müzakerelerin başlangıcında ifade ettiğim veçhi
le, «Bu önergenin ancak fevkalade toplantı konusu 
olan hadiselerin müzakeresinden sonra Meclisin sü
rekliliğini ve çalışmalarının sürekliliğini temin bakı
mından ancak oylayabilirim» dedim yg şimdi sırası 
geldiği için oylayacağım. 

Yasama faaliyetlerinin sürekli hale getirilmesini 
talep eden bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, alınan karar gereğince bazı illerde olağan
üstü halin uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

önce tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 18.5.1987 tarihli ve 188-2/04193 sayılı yazı

mız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20.5.1987 tarihli 

ve 40 - 41 sayılı kararları ile 19.7.1987 günü saat 17.00' 
den geçerli olmak üzere 4 ay süre ile ilanı ve uzatıl
ması onaylanan, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, 
İstanbul, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerindeki 
olağanüstü halin 19.11.1987 günü saat 17.00*den ge
çerli olmak üzere 4 ay süre üe uzatılmasının Türkiye 
Büyük Millet Meclisine arzı; Bakanlar Kurulunca 
5.10.1987 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurun. 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bi
lindiği gibi, biraz önce sayılan 9 ilde olağanüstü hal 
uygulamasına devam edilecektir. Bunlardan 8 ilde, son 
on yıldır sıkıyönetim uygulaması vardı. İlk olarak 
20.5.1987 tarihinde yüce Meclisimizin kararıyla, sıkı
yönetim uygulaması olağanüstü hal uygulamasına de
ğiştirilmiştir ve gene bu kararla birlikte, ilk defa hü
kümet olarak bundan talkriben dört yıl önce işbaşına 
geldiğimizde, bütün Türkiye'de bulunan sıkıyönetim 
sona ermiş ve sadece 9 ilde olağanüstü hal uygulaması 
devam etmiştir. 

Biliyorsunuz, bu 9 tilden 8'inde, olağanüstü hali 
icap ettirecek olaylar devam etmektedir; ancak, son 
tedbirlerle olağanüstü hal uygulamasının ilk meyvele
rini almış bulunmaktayız ve tedricen de olsa, bu 
bölgede emniyet kuvvetlerinin hâkimiyeti ve müca
delesi kuvvet kazanmaktadır. 
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Daha önce hükümet adına çeşitli vesilelerle arz 
ettiğimiz gibi, bu, uzun vadeli, sabırla mücadele edil
mesi gereken ve çeşitli mihraklar tarafından Türkiye' 
nin bölünmezliğine ve bütünlüğüne matuf bir olaydır. 
Buna karşı, hükümet olarak elimizden gelen bütün 
/tedbirleri almaya devam edeceğiz, bu konuda karar
lıyız. Şunu da bilhassa huzurlarınızda arz etmek iste
rim ki, Türkiye, hükümetimiz sırasında, Cumhuriyet 
tarihinin en huzurlu, güvenli ve asayişi en iyi bir şe
kilde sağlanmış bir dönemi geçirmiştir, bununla da 
gurur duyuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, biz, doğu ve güneydoğuya sa
dece bir asayiş bölgesi olarak hiçbir zaman bakma
dık. Gene, dört sene önce hükümet programını hu
zurlarınızda Sayın Başbakanımız arz ederken, altı ön
celikli bölgeden birisini Doğu ve Güneydoğu Anado
lu'nun kalkınması olarak gösterdik. Aradan geçen 
dört sene zarfında da, bu bölgeye daha önceki dö
nemlerde hiçbir şekilde verilmemiş ehemmiyeti ve 
ağırlığı verdik ve buralara önemli yatırımlar götürüp, 
önemli hizmetler verdik, inşallah, önümüzdeki dö
nemde de hem asayiş bakımından sabırla, metanetle, 
devlet ve hükümet olarak yaptığımız bu mücadele 
güzel neticesini verecek, hem de bu bölge bir daha te
rörist eşkıyanın istismar edemeyeceği ekonomik im
kânlara kavuşturulacaktır ve inşallah, çok kısa bir 
süre içinde gelecek dönemde bu bölgeden olağanüstü 
hali kaldırmak gene bizlere nasip olacaktır. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tezkereyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 18.5.1987 tarihli ve 188-2/04193 sayılı yazımız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20.5.1987 tarihli 

ve 40, 41 sayılı kararları ile 19.7.1987 günü saat 17.00' 
den geçerli olmak üzere 4 ay süre ile ilanı ve uzatıl
ması onaylanan; Bingöl, Diyarbakır, Eiazığ, Hakkâri, 
İstanbul, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerindeki ola
ğanüstü halin 19.11.1987 günü saat 17.00'den geçerli 
olmak üzere 4 ay süre ile uzatılmasının Türkiye Bü
yük Millet Meclisine arzı, Bakanlar Kurulunca 
5.10.1987 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 
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BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Tezkere kabul edilmiş
tir. 

B) ÖNERİLER (Devam) 

a) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (De
vam) 

2. — TBMM'nin, 29 Kasım 1987 Pazar günü ya
pılması kararlaştırılan milletvekili genel seçiminin ke
sin sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün saat 
15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine ilişkin Ana
vatan Partisi Grubu önerisi 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubunun bir öner
gesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
16 Ekim 1987 Cuma günü yapılan Danışma Ku

rulu toplantısında siyasî parti grupları arasında, oybir
liği sağlanamadığından grubumuzun aşağıdaki öneri
sinin içtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Ku
rulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Haydar Özalp 

Grup Başkanvekili 
Öneri: 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Kasım 1987 

Pazar günü yapılması kararlaştırüan Milletvekili Ge
nel Seçiminin kesin sonuçlarının Milletvekili Seçimi 
Kanununun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasına ve 
Meclis İçtüzüğünün 3 üncü maddesine göre Yüksek 
Seçim Kurulunca Türkiye Radyo ve Televizyonla
rından ilanını takip eden beşinci gün saat 15.00'te top
lanmak üzere tatile girmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 29 Kasım 1987 Pazar günü yapılması kararlaş
tırılan milletvekili genel seçiminin kesin sonuçlarının 
Milletvekili Seçimi Kanununun 37 nci maddesinin 
ikinci fıkrasına ve Meclis içtüzüğünün 3 üncü mad
desine göre Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyo 
ve televizyonlarından ilanını takip eden beşinci gün 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 02.50 

%<m •••• 

— 251 — 



T, B. M. M. B : 3 (Olağanüstü) 16.10.1987 O : 3 

VII. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI | 
1. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Tekke-

köy beldesindeki Türkiye Halk Bankası Şubesinin 
Samsun İline taşınma nedenine ilişkin sorusu ve Sana- I 
yi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı 
cevabı (7/2011) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Balkanı I 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına yardımcı ol- I 
manızı dilerim. 

Hasan Altay I 
Samsun 

Samsun İline bağlı Tekkeköy beldesi çevre köy
lerle olan ekonomik ilişkisi ve diğer özellikleriyle bir I 
ilçe etkinliğinde ve büyüklüğündedir. 

1. Burada hizmet vermekte olan Halk Bankası 
şubesi Samsun'a taşınmıştır. Bankanın taşınma gerek- I 
çesi nedir? I 

2. Yöre halkının ve esnafının Halk Bankası şu- j 
besine olan gereksinimi nasıl karşılanacaktır? I 

3. YeterL bina bulunmadığı söylenmektedir. Ha- j 
len çalışmakta olan iJçe.-ve belde şubelerinin ortalama 
bina nitelikleri nedir? I 

4. Gerektiğinde, bina yapımı veya satın alınması I 
düşünülmekte midir? Düşünülüyorsa ne zaman ger- j 
çekleşecektir? 

TC. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 14.9.1987 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği I 
Sayı: 5/MM-325 

Konu: Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 1.6.1987 ta
rih ve 7/2011/8881/34210 sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın Tekkeköy bel
desindeki Türkiye Halk Bankası Şubesinin Samsun I 
İline taşınma nedenine ilişkin yazılı soru önergesiyle 
ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. I 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın Yazılı Sorularına 
Cevaplarımız 

Samsun İline bağlı Tekkeköy beldesi çevre köyler- , 
le olan ekonomik ilişkisi ve diğer özellikleriyle bir 
ilçe etkinliğinde ve büyüklüğündedir. I 

VE CEVAPLAR 

Soru 1. Burada hizmet vermekte olan Halk Ban
kası şubesi Samsun'a taşınmıştır. Bankanın taşınma 
gerekçesi nedir? 

Soru 2. Yöre halkının ve esnafının Halk Bankası 
şubesine olan gereksinimi nasıl karşılanacaktır? 

Soru 3. Yeterli bina bulunmadığı söylenmekte
dir. Halen çalışmakta olan ilçe ve belde şubelerinin 
ortalama bina nitelikleri nedir? 

Soru 4. Gerektiğinde, bina yapımı veya satın alın
ması düşünülmekte midir? Düşünülüyorsa ne zaman 
gerçekleşecektir? 

Cevap 1. Bulvar/Samsun'a taşınan T. Halk Ban
kası Tekkeköy Şubesi hizmet binası ihtiyacı için, 
20.1.1980 tarihinden itibaren Hürriyet Mahallesi Sam
sun Caddesi No.: 28'deki soba ısıtma sistemli bina
nın zemin katı; Fatma Çıkış vekili Osman Çıkış' 
tan, 172.000.— TL. yıllık kira ile ve 3 yıllılk kira tu
tarının peşin ödenmesi, 3 üncü yılın sonundan itiba
ren de, 4 üncü ve 5 inci yıllar kirasının yıllık peşin 
tediyesi şartlarıyla 5 yıl süreli olarak 20.1.1985 tari
hine kadar kiralanmıştı. 

Mal sahibi vekili Osman Çıkış, T. Halk Bankasına 
olan 9.000.000.— TL. lık borcunu ödeyebilmek için 
kira hitamında, yıllık kiranın 2.500.000.— TL. ya çı
kartılması ve 5 yıllık kira tutarının peşin ödenmesi 
talebinde bulunmuş; talep edilen kira miktarı, o gün
kü mahallî rayice göre çok yüksek görüldüğünden 
yeniden kiralama işlemi yapıılamamıştır. 

T. Halk Bankası A.Ş. icarındaki bina sahibinin 
vekili Osman Çıkış'm aynı zamanda Esnaf ve Kefa
let Kooperatifi Başkanı olması nedeniyle, T. Halk 
Bankasına kolaylık sağlayabileceği düşünülmüş, an
cak yapılan görüşmelerde olumlu bir cevap almama-
mış; mal sahibince açdan taMiye davasının T. Halk 
Bankası aleyhine sonuçlanması ve mahallî mahkeme 
kararının, 21.2.1986 tarihinde Yargıtay tarafından 
onaylanarak kesinleşmesi üzerine, T. Halk Bankası ica
rındaki binanın tahliye edilmesi zorunluluğu ortaya 
çıkmış, yörede yapılan yer araştırmalarında, gerek 
bankacılık hizmetleri, gerekse binaların konumu ve 
alan itibariyle yetersizliği yönünden arandan şartla
ra uygun bina bulunamamıştır. Bu durum karşısında 
T. Halk Bankası Tekkeköy Şubesi, zorunlu olarak, 
Samsun Ulugazi Mahallesi, 100 üncü Yıl Bulvarı, 
Selimiye Sokak No.: 166'dafci bankamızın malı olan 
konutlu hizmet binasına nakledilmiştir. 
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Cevap 2. Tekkeköy, Samsun'a 15 Km. uzaklıkta 
olup ulaşım, çok sık aralıklarla çalışan belediye oto
büsleri, minibüs ve dolmuşlarla rahatlıkla sağlanabil
mekte, bunun yanı sıra, telefon görüşmeleri, Samsun' 
un dahilî telefon santralı ile yapıldığından, bu yön
den ide büyük bir kolaylığa sahip bulunmaktadır. 

Tekkeköy esnaf ve sanatkârlarının T. Halk Ban
kası Bulvar Şubesi ile irtibatları sürmekte, işlemler 
seri bir şekilde yapılmaktadır. 

Sonuç olarak; Samsun'un bir semti hüviyetini ka
zanan Tekkeköy'ün, T. Halk Bankasıyla ilişkileri ke
sintisiz bir şekilde devam etmekte, gerek ulaşım ve ge
rekse haberleşme yönlerinden herhangi bir zorluk söz-
konusu olmamaktadır. 

Cevap 3. T. Halk Bankası şube hizmet binası 
kiralanmasında veya satın alınmasında; bodrum 4- ze
min (en az 100-150 m2) + birkaç normal kattan 
ibaret, betonarme karkas şeklinde inşa edilmiş, merke
zî yerde ve iş merkezi içinde yer alan modern görü
nümlü binaları tercih etmekte; halen çalışmakta olan 
ve yukarıda belirtilen şartları taşımayan ilçe ve belde 
T. Halk Bankası şubelerinin hizmet binaları da, za
man içerisinde ve imkânların elverdiği ölçüde, bu kri
terler göz önünde tutularak, aranılan nitelikleri taşır 
hale getirilmekte, takdir buyurulacağı gibi T. Halk 
Bankasının bu faaliyetlerinde «en iyi» örnek alınmak
tadır. 

Cevap 4. Türkiye genelindeki değerlendirmeler 
çerçevesinde hazırlanarak Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının onayına sunulan programa göre, T. Halk 
Bankası şubesi açılmasının gerekli görüldüğü yerler
de, 'arsa satın alınıp üzerine T. Halk Bankasınca bina 
inşa edilmesi veya T. Halk Bankasının aradığı şartla
ra uygun bina satın alınması konusunda, tespit edilen 
prosedür uyarınca, mahallinde incelemeler yapılmak
ta ve bu incelemeler sonucunda hazırlanan raporla
ra göre karara varılmaktadır. 

2. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Sivas İş ve 
İşçi Bulma Kurumu Müdürlüğünde kayıtlı Endüstri 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taş-
çıoğlu'nun yazılı cevabı (7/2175) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanımız Mükerrem Taşçıoğlu tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ruşan Işın 

Sivas 

Sorularım: 
1. Sivas tş ve işçi Bulma Kurumu Müdürlüğün

de Endüstri Meslek Lisesi mezunu kaç kişinin kaydı 
mevcuttur? 

3. Menfaat şarşılığı sahte ikametgâh düzenleyen 
kişiler ve muhtarlar hakkında bakanlık olarak Cum
huriyet Savcılığına suç duyurusu yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

4. Sivas Divriği Demir - Çelik madenlerine 26 Ha
ziranda sınavla Endüstri Meslek Lisesi mezunu 55 kişi 
alınmıştır. Bu ellibeş kişiden 10 tanesi Sivas doğumlu 
45 tanesi ise Kahramanmaraş, Afşin ve Elbistan do
ğumludur. Sınav kazananlar Sivas tş ve işçi Bulma 
Kurumundan kart almışlardır. Sivas'ta Endüstri Mes
lek Lisesi mezunları sokakta işsiz gezerken Sivas do
ğumlu olmayanların iş ve işçi Bulma Kurumundan 
kart alarak Sivas'taki münhal kadroları doldurmala
rını normal buluyor musunuz? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

Sayı: SGK-0563-8723 
Konu: Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 1 Eylül 1987 tarih ve 7/2175-9258/35591 sa

yılı yazınız. 
Sivas Milletvekili Sayın Ruşan Işın'ın, Sivas İş ve 

işçi Bulma Kurumu Müdürlüğünde kayıtlı endüstri 
meslek lisesi mezunlarına ilişkin yazılı soru önergesi, 
Bakanlığımca incelenmiştir. 

1. Bakanlığım bağlı kuruluşu olan tş ve işçi Bul
ma Kurumunun Sivas Şube Müdürlüğünde endüstri 
meslek lisesi mezunu olarak 996 kişi kayıtlı bulun
maktadır. 

2. tş ve İşçi Bulma Kurumu Sivas Şube Mü
dürlüğünde, Sivas lîi doğumlu olmayan 172 endüstri 
meslek lisesi mezunu kayıtlı kişi bulunmaktadır. Bun
lara ait adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, doğum 
yeri ve ikametgâh adreslerini belirtir listeler ekte su-

2. Sivas doğumlu olmadığı halde Sivas iş ve işçi 
Bulma Kurumuna kayıtlı Endüstri Meslek Lisesi me
zunu kaç kişi vardır? Bunlar Kuruma kayıt yaptırır
ken ikametgâh ilmühaberi vermişler midir? Verdiler 
ise hangi mahalle muhtarlarının imzasını taşımakta
dır? Şahısların tek tek isim listesi ve ikametgâhları 
gösterir listenin tanzim edilerek tarafıma verilmesi 
mümkün müdür? 
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nuknuştur. Sözkonusu kişilerin ikametgâh adresleri, il
gili mahalle muhtsarlıiklarınca tasdik edilmiştir. 

3. Menfaat karşılığı sahte ikametgâh düzenlen
mesi hususu Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre 
suç unsurunu oluşturduğu, cihetle böyle bir olayın tes
piti halinde, olay :suç belgeleri ile birlikte îş ve işçi 
Bulma Kurumunca, Cumhuriyet Savcılıklarına suç du
yurusu olarak iletilmektedir. 

4. Demir - Çelik Divriği Müessese Müdürlüğü, tş 
ve İşçi Bulma Kurumu Sivas Şube Müdürlüğünden 
istibdattı edilmek üzere 65 askerliğini yapmış işçi ta

lebinde bulunmuştur. Bu talep Sivas Şube Müdürlü
ğünce değerlendirilerek, ıtamamından ikametgâh ilmü
haberi alınan 287 işçi adayı Müessese Müdürlüğüne 
takdim edilmiştir. Müessese Müdürlüğü kendi şartlan 
dahilinde yaptığı seçme sınavını müteakip 65 işçiye 
iş imkânı vermiş olup, işe yerleştirilenlerin 38'i Si
vas dışındaki il doğumlu 27'si ise Sivas doğumludur. 

işe yerleştirilenlerin üsteleri ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

M. Mükerrem Taşçıoğlu 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
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YABANCI DOĞUMLU OLUP İŞE YERLEŞTtRlLMEYİP HALEN 

Sıra 
No. Adı ve Soyadı Baba Adı " Doğum Yeri ve Tarihi 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40, 
41. 
42. 
43. 
44. 

Necdet Aktaş 
Ari İhsan Bice 
Azmi Fırat 
Baha t tin Yalçın 

Veli Kayaoğlu 
İbrahim Yurtoğtu 
Osman Özcan 
İsmail Bektas 
Durmuş Akbulut 
İsmail Yıldız 
Mürsel Gürbüz 
Hüseyin Yıldız 
Cebrail İpek 
Hasan Çerçi 
Orhan Dabaz 
Oğuz Ovacık 
Rıza Hüsam 
Mustafa Bağce" 
Hasan Altuntepe 
İbrahim Doğan 
Şefik Kıbrızlıoğlu 
Adem Koç 
Yusuf Aydoğan 
Cengiz Aksoy 
Mevlüt Adar 
Özer Koç 
Rıfat Verenel 
İbrahim Kıhnç 
Ahmet Çağlar 
Mahmut Avşar 
Sebahattin Çelik 
Muammer Karataş 
Hasan Balbay 
Muhittim Yıldırım 
Kemal Özbey 
Gökhan Aydın 
Nurullah Çalhan 
Suat İpek 
İsmail Alim 
Şaban Yılmaz 
Mehmet Yurtören 
Muzaffer özen 
Salim Kocokahya 
Duran Murat 

'Mehmet 
Emir 
İhsan 
Bilal 
Doğan 
Hilmi 
Zekeriya 
Ali 
M. Ali 
H. Osman 
Osman 
Mehmet 
Hüseyin 
Mevlüt 
Burhan 
H. Ahmet 
Kamil 
İzzet 
Mustafa 
Hüseyin 
Zeki 
Mehmet 
Halil 
İsabali 
Selahattiüi 
Bekir 
Mustafa 
Dursun 
'Şevket 
Ahmet 
Mustafa 
Şevket 
Yurdaer 
Ali 
İbrahim 
Hasan 
Mehmet Çelik 
Selahattin 
Osman 
Mustafa 
Yaşar 
Yakup 
Hasan 
Yusuf 

Elazığ 
Tokat/Reşadiye 
Malatya 
Karabük 

Elazığ 
Samsun 
K. Maraş/Elbistan 
K. Maraş/Afşin 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Karabük 
» 

Zonguldak 
Eskipazar 
Karabük 
Çankırı 
Zonguldak/Ulus 
Tökat/Reşadiye 
Malatya/Darende 
Kars/Arpaçay 
Çankırı 
Amasya 
Tokat/Turhal 
Tokat/Zile 

» 
Yozgat 
Amasya/Merzifon 
Yozgat 
Tokat/Niksar 
Yozgat 
Malatya/Hekimhan 
İstanbul 
Mardin 
Tokat/Niksar 
Tokat/Artova 
Tokat 
Ankara 
Ref ahiye/Erzinca n 
Tokat/Zile 
Pertek 

1960 
1963 
1959 
1960 
1942 
1968 
1965 
1961 
1964 
1963 
1963 
1963 
1961 
1965 
1961 
1963 
1960 
1964 
1961 
1965 
1961 
1962 
1964 
1965 
1965 
1965 
1961 
1965 
1963 
1965 
1963 
1964 
1965 
1968 
1970 
1969 
1966 
1967 
1969 
1969 
1967 
1967 
1963 
1959 
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SUBEMtZDE AKTİF MÜRACAATTA SIRA BEKLEYENLER 

Endüstri Meslek Lisesi Mezunları 

Mesleği İkametgâh Aldığı Yer ve Muhtarlığı 

Mak. Tek. 
Inş. Tek. 3 
Mak. Tek. 
Mak. Tek, 

Ressamı 
Ressamı 
, Ressamı 
, Ressamı 

Teknik Ressam 
înş. Nezaretçds'A 
Madenci (Genel) 

» 
» 
2> 

» 
» 
> 

İzabeci 
> 
> 
> 
> 
> 

Dökümcü 
> 
> 
» 
> 
> 
> 

Met. Tez. 
> 
» 
» 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
T> 

> 
» 
» 
> 

> 
» 
> 
3> 

> 
> 

Opr. (Tesviyeci) 
» 
> 
2> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
> 

Ceditpasa Mah. Tarlabaşı Sok. No.: 22 - Divriği 
Fevzi Çakmak Oad< Ahıpaşaoğlu Apt. No.: 75/2 - Sivas 
Cürek işçi Lojmanları No.: 152/E - Divriği 
Emirler Köyü - Yıldızeli 
Numune Hastanesi Karşısı Kamer Apt. B Blok No.: 21 Sivas 1982 Kayıtlı 
Çiçekli Mah. 2. Sok. No.: 24 - Sivas 
Yukarı Kürcü Köyü - Gürün 
Çayyurt Mah., MeVlana Cad. Aydınlar Sitesi A Blok - Sivas 
Camii Mah. - Yıldızeli 
Cami Mah. - Yıldızeli 
Cami Mah. Dere Sok. - Yıldızeli 
Cami Mah. - Yıldızeli 
Cami Mah. - Yıldızeli 
Gürsel Mah. Divriği Cad. - Kangal 
Sosyal Sitesi No.: 86 D Cürek - Divriği 
Gökmedrese Mah. 9. Sok. No,: 21 - Sivas 
Ulu Cami Mah. No.: 67 - Divriği 
Zeliha Hatun Mah. Kaynarca Sok. No.: 13 - Divriği 
Zeliha Hatun Mah. Kaynarca Sok. No.: 13 - Divriği 
'Emirler Köyü - Yıldızeli 
Halil Rıfatpaşa Mah. istasyon Cad. Yuvam Apt. 5/13 - Sivas 
İnönü Mah. 14. Sok. No.: 54 - Sivas 
Esentepe Mah. 33, Sok. No.: 6 - Sivas 
Aydoğan Mah. Sosyal Evler Üstü Sakinler Apt. B Blok No.: 6 - Sivas 
Kaynarca Sok. No.: 27/A - Divriği 
Alibaba Mah. 7. Sok. No.: 21 - Sivas 
Emek Mah. 10. Sok, No.: 13/1 - Sivas 
Yenidoğan Mah. 34. Sok. No.: 28 - Slivas 
AJtıntabak Mah. 5* Sok. No.: 11/13 - B - Sivas 
Ece Mah. Hail Rıfatpaşa Cad. Avşar Apt. 1 Blok No.: 38/5 - Sivas 
Zeliha Hatun Mah. Kaynarca Sok. No.: 15 - Divriği 
Altuntabak Mah. 9. Sok, No.: 15 - Sivas 
Emek Mah. 61. Sok. Ufuk Evler G Blok Kat 4 No.: 15 - Sivas 
Akdeğirmen Mah. 4. Sok. No^: 13 - Sivas 
Maksutlu Köyü * Şarkışla 
Mehmetpaşa Mah. 4. Sök. Çapar Apt. No.: 29/3 - Sivas 
Kadıburhanettin Mah. 7. Sök. DDY Lojmanı No.: 14 - Sivas 
Yeni Mah, Hayri Sığırca Cad. No.: 87 Kat 3 No.: 6 - Sivas 
Esentepe Mah. 12. Sok. No«: 3 - Sivas 
Küavuz Mah. istiklal Cad. Irmak Evler D 2 Blok Kat 5 •- Sivas 
T.C. Ziraat Bankası Ayşe Toprak Eliyle ~. Sivas 
Çimento Fab. Lojmanları 4. Sıra No.: 18 - Sivas 
Alltuntabak Mah. 6. Sok. No.: 121 - Sivas 
Esentepe Mah. Türk - İş Blokları L 2 Giriş No.: 7 - Sivas 
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Sıra 
No. 

45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60, 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73, 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 

Adı ve Soyadı 

Yılmaz Özdemir 
Mehmet Dirile 
Salih Demirli 
Serdar Yalvak 
Süleyman Aldırmaz 
Mustafa Türk 
Hasan Torun 
Hüseyin Ulça 
Hüseyin Ün 
Aid Zorlu 
Selçuk Yağmur 
Selahattin Kaplan 
Hüseyin Kaya 
Cafer Olgun 
Mehmet özkul 
Urfan Koç 
Ergüli Demir 
Adem Başaran 
İbrahim Taymaz 
Ferhat İzci 
Burhanettin Turaın 
Duran Mert 
Hadi Ömer Çaylak 
Alli Çizmeci 
Zihni Şahin 
Salih İlhan 
Haydar Erdem 
Ahmet Zorkoç 
Veli Kuşfcaya 
Burhan Kudatmuş 
Ayhan Bakar 
Çetin Karadağ 
Ahmet Kaya 
İbrahim Melek 
Bülent Metin 
Nevzat Sarıkaya 
Ümit Tevfük Güney 
Alaattin Harput 
Duran Elbaş 
Feridun Çolak 
Süleyman Baydemir 
Selçuk Güney 
Mustafa Güngördü 
İsmail Olkun 
Mustafa Yılmaz 
İbrahim Akarsu 

Baba Adı 

Halil 
İbrahim 
Süreyya 
Mustafa 
Hasan 
İhsan 
Ahmet 
Osman 
Sabri 
Sefalet 
Dursun 
Ahmet 
Ahmet 
Etoem 
Halil 
Mehmet 
Hasan 
İsmail 
ismail 
H. Ali 
Hikmet 
Hüseyin 
İbrahim 
Şerafettin 
Ali 
İbrahim 
Yusuf 
Dursun 
Turan 
Turan 
Süleyman 
Mehmet 
Mehmet 
Mustafa 
Enver 
Hacı Ali 
YaJkup 
Ahmet 
İbrahim 
Halil 
Abdullah 
Yaıkup 
Yusuf 
Hayrettin 
Mefamet 
Ahmet , 

. Doğum Yeri ve Tarihi 

Takat/Erbaa 
Malatya 
Tokat 
İstanbul 
Tokat/Turhal 
Tokat/Artova 
Amasya 
Tokat 
Tokat 
Tokat/Zi'ld 
Kars 
Tokat/Turhal 
Tokat/Artova 
Tolkat/Turhal 
Malatya/Hekimhan 
Tokat/Reşadiye 
Tokat 
Tokat/Turhal 
Tokat/Zile 
Malatya 
Malatya 
Tokat 
Tokat 
Bayburt/Gümüşhane 
Tokat/Turhal 
Tokat 
Malatya/Darende 
Tokat/Zile 
Malatya 
Kars 
Malatya/Darende 
izmir 
Tokat/Turhal 
Takat 
Elazığ 
Samsun 
Niğde/Ululkışla 
Tokat/Zile 
Tokat/Artova 
Tokat/Turhal 
Tokat/Turhal 
Ulukışla 
Tokat/Zile 
Amasya/Merzifon 
Erzurum/Ilıç 
Tokat/Zile 

1959 
1961 
1964 
1964 
1965 
1964 
1962 
1962 
1962 
1964 
1959 
1960 
1964 
1962 
1962 
1964 
1962 
1964 
1962 
1965 
1966 
1968 
1967 
1966 
1967 
1965 
1963 
1965 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1959 
1962 
1960 
1964 
1960 
1963 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1964 
1969 
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Mesleği İkametgâh Aldığı Yer ve Muhtarlığı 

Met. Tez. Opr. (Tesviyeci) 

Tamirci Makinist 

Elektronik 

Elektrikçi (Genel) 

4 Eylül Mah.; 16, Sok. No.: 5 - Sivas 
Emek Mah. 70. Sok. Başak Apt. No.: 3 - Sivas 
Olanak Mah. 3. Sök. No.: 10 - Sivas 
Çayyurt Mah. 6. Sdk. No.: 3 -. Sivas 
Çayyurt Mah. 7. Sok. No.: 4/2 - Sivas 
Gökçebostan Mah. 5. Sok., Fidanlık Evler D Blok No.: 4 Sivas 
Gökmedrese Mah. 6. Sok. No.: 9 - Sivas 
Yenidoğan Mah. 34. Sak. No.: 4 - Sivas 
Altuıntabak Mah 11. Sok. No.: 10 - Sivas 
Kale Mah, No.,: 111 - Divriği 
Ceditpaşa Mah. Tarlabaşı Sok. No.: 5 - Divriği 
Yenddoğan Mah. 34. Sok. No.: 38 - Sivas 
Altuntabak Mah. 15. Sok. No.: 24 - Sivas 
Kadı'burhanettm Mah. 8. Sok. Sdat Apt. No.: 21/2 - Sivas 
Yiğitler 'Mah. 2. Sök< No,: 6 - Sivas 
Mıimar Sinan Mah. 34. Sok. Nizim Evler A - 1/Blök No.: 6 - Sivas 
İstasyon Cad. Zafer Mah. No.: 28 - Kangal 
Gar Müd. Muavini Kerim Başaran Nezdinde - Divriği 
Yeni Mah. 26. Sök. No.: 9 - Sivas 
Kızılırmak Mah. 3. Sök. No.: 27 - Sivas 
Yahyabey Mah, 8, Sok. No.: 22 - Sivas 
Ece Mah. Aydınlıkevler C/B No.: 1 - Sivas 
Esentepe Mah. 32. Sök. No. : 24 - Sivas 
(Rahmi Güney Cad. Kenet Apt. Kat 2 No.: 46/4 - Sivas 
Kurtcebe Noyan Cad. No.: 12/2 - Sivas İkaımetgâhsız 
İstasyon Cad. Özkâhya Apt. Kat 3 No.: 6 Lütfi Susuz Eliyle - Sivas 
Gökçebostan Mah. Uzayevler E Blok No.: 1 - Sivas İkametgâhsız 
Emek Mah. 4 Eylül Cad. Yurdakul Evler Sema Apt, No.: 7/9 - Sivas 
Yenidoğan Mah 18. Sök. No.: 9 - Sivas 
Emek Mah. 67. Sök. Ersoy Apt. Kat 2 No.: 4 - Sivas 
Aİba'ba Mah. 8. Sök. No.: 26/A - Sivas 
înönü Mah. 12. Sok. No.: 32 - Sivas 
Şehitler Mah^ 104 Evler No.: 2 - Zara 
Yeni Mah. Hastane Cad. No.: 16/B - Kangal 
'Evren Sitesi 3 Blok No.: 2 - Sivas 
Altuntabalk Mah. 10. Sök. No.: 76 - Sivas 
Eğerci Kasabası Göksu Mah. Belediye Lojmanları - Gemerek 
Halil Rifat Paşa Mah. 5. Sok. No.: 6 - Sivas 
Akdeğirmen Mah. 23 H Sok. No.: 20 - Sivas 
Yenidoğan Mah. 28. Sök* No.: 88 - Sivas 
İnönü Mah. 19. Sök. No.: 7 - Sivas 
Eğerci Kasabası Göksu Mah. -- Gemerek 
Küçülkmunare Mah. 1. Sök. Temizel Apt. No.: 38/1 - Sivas 
Emek Mah. 65. Sök. No.: 23 - Sivas 
Aydoğan MahH 1. Sök. NOi: 47 - Sivas 
Altuntabalk Mah. 7. Sok. No.: 68 - Sivas 
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Sıra 
No. Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Yeri ve Tarihi 

91. 
92. 
93, 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100, 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113, 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120s 

121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
13L 
132. 
133. 
134. 

Enver Çelen 
Bülent Enkan 
Coşlkun Gökkuş 
Mehmet Tecer 
Özkan Gömkeci 
Davut Arslan 
Servet Er 
Aybuseyif Toptaş 
Serdar Üye 
Remzi Yabacı 
Lokman Arslan 
Seyfi Çekiç 
Mustafa Acar 
Recep Koç 
Mete Çağlar 
Mehmet Temiz 
Mustafa Yılmaz 
Halil Subaşı 
Hadis Dönmez 
Nevzat Arslan 
îlhaımi İnan 
Salim Ak 
Yahya Kaya 
Ahmet Turan Kırbaş 
Yavuz Atagün 
Ömer Sur 
Kemal Akçay 
Fahri Ünal 
Naci Kuloğlu 
M. Kaya Gülyağı 
Rifat Altıntop 
Osman Koç 
Mehmet özbülbül 
Kamil1 Akdoğan 
Mustafa Akçan 
Nazmi Altaş 
H. Alli Güner 
Nami Sökütlü 
Ali Uçar 
Sebahattin Çaylak 
Alıi Karagöz 
Recep Bayrakçı 
Musa Can 
Hikmet Er 

Nazmi 
Fikret 
Şerif 
Osman 
Muharrem 
İbrahim 
Dursun 
Aligül 
Dursun 
Recep 
Celal 
Mehmet 
Bayram 
Hüsnü 
Dursun 
Nurettin 
Hamdi 
Hacı 
Necati 
Mehmet 
Hüseyin 
Mahmut 
Ziya 
Bekir 
Nurettin 
Süleyman 
Rasıim 
Aşur 
Namı 
Niyazi 
Rifat 
Dursun 
Hacı Yusuf 
Bekir 
A#ir 
Kazım 
Ahmet 
Resul 
Memet 
M. Ali 
Veli 
Orhan 
Faik 
Dursun 

Aydın/Nazilli 
İstanbul 
Gaziantep 
İstanbul 
Beyazıt 
Gümüşhane 
Tokat/Zile 
Malatya/Hekimhan 
Tokat/Zile 
Tokat/Artova 
Gümüşhane 
Tokat 
Karabük 
Tokat/Erbaa 
Ankara 
Tokat/Erbaa 

» 
» 
» 

Karabük 
Amasya 
Elazığ 
Sarıkamış 
Tokat/Zile 

» 
Şanlıurfa 
Kars 
Tokat/Zille 
Elazığ 

» 
Çanlkırı 
Tdfcat/Zile 

• » 

» 
Amasya/Merzifon 
Tdkat/ZMe 

» 
Samsun 
Malatya 
Totoat 
Tokat 
Kayseri 
Tdkat/Zile 

» 

1967 
1967 
1968 
1968 
1963 
1964 
1963 
1964 
1962 
1962 
1963 
1964 
1966 
1969 
1967 
1965 
1967 
1962 
1966 
1963, 
1959 
1959 
1963 
1962 
1962 
1963 
1957 
1964 
1967 
1960 
1962 
1962 
1957 
1963 
1960 
1963 
1958 
1963 
1962 
1959 
1961 
1958 
1962 
1961 
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Metal Levha 

Metal Levha 

Marangoz (Genel) 

Burioiye Erkek Öğrenci Yurdu Atatürk Cad. Belediye Fır. Ark. - Sivas 
Yenıicami Mah. Hamam Sok. No.: 10 - Zara 
S/ebMer Mah. Ayvazlar Sok. No.: 19 - Zara 
Yeşilyurt Mah. Trafo Yolu 1. Sök. No,: 49 - Sivas 
Alibaba Mah. 9. Sok. No.: 21 - Sivas 
Selavettepe Site Lojmanları No.: 246 - Divriği 
Yüceyurt Mah. 7. Sok. No.: 7 - Sivas 
Gökçebostan Mah. 3. Sok. No.: 11 - Sivas 
Yeşilyurt Mah. 30. Sök. No.: 16 - Sivas 
Aıkdeğirmen Mah. 14. Sok. No.: 18 - Sivas 
Selavettepe Sitesi Beytepe Blokları Demıirdağ - Divriği 
Küçüllomıinare Mah, 6. Sök. No.: 89 - Sivas 
Selavettepe Sitesi Lojmanları No.: 16/1 - Divriği 
Demirdiler Ardı Mah. 11. Sök. No.: 2 - Sivas 
Akdeğirmen Mah. 24. Sok. No*: 19/1 - Sivas 
Akdeğirmen Mah. Vali Varin-nıi Oad. No.: 16 - Sivas 
'Bahtiyar Bostan Mah. Kepenek Cad. No.: 149 - Sivas 
Sorguncuik Köyü - Sivas 
Kadıburhanettıin Mah. Yıldız Blok 6/9 - Sivas 
Cami Mah. - Yıldızeli 
Yüceyurt Mah. Yıldırım Evler C Blok Kat 1 No.: 31 - Sivas 
Bahtiyar Boston Mah, Alibaba Cad. No. : 9 - Sivas 
Yeni Mah. 9. Soik. Çoban Apt Kat 2 No.: 11 - Sivas 
SeyhhaMl Köyü - Yıldızeli 
Altıntabalk Mah. 10. Sok. No.: 17 - Sivas 
Akdeğirmen Mah. 7. Sok. No.: 13/7 - Sivas 
Sularbaşı Mah. Deli Gaziİi Sök. No.: 11 - Kangal 
Gökçebostan Mah. Hasançaşkurİu Apt. No. : 34 - Sivas 
Emek Mah< 5. Sok. Yıldız Apt. 27/2 - Sivas 
Yeşilyurt Mah. 6. Sok. No.: 6 - Sivas 
Şesavettepe Mah. 38/6 Divriği 
Yüceyurt Mah. 7. Sök. No.: 7 - Sivas 
Kadıhurhanettin Mah. 7. Sök. Yıldız Apt. 5. Blok No.: 14 - Sivas 
Küçükminare Mah. 7. Sök, No.: 19 - Sivas 
Yeni Mah, 9. Sök. No.: 3 - Sivas 
Yüceyurt Mah. 7. Sok. No.: 7 - Sivas 
Küçükminare Mah. 9. Sök. No.: 29 - Sivas 
Çobansaray Köyü - Yıldızeli 
Yukarı Çarşı Malatya Ba!k. No. : 16 Muhsin Atmaca Eliyle - Divriği 
Yenidoğan Mah. Seyranevler B Blok No.: 1 - Sivas 
Altuntabaik Mah. 13̂  Sök. No.: 18 - Sivas 
Yenihayat Mah. Bağlar Sök. No.: 27 - Yenıiçubuk 
Emek Mah< 68. Sok. No.: 6 - Sivas 
İstasyon Cad. Onur Apt. Alt Kat 5 No.: 10 fi Blok - Sivas 
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YABANCI YBR DOĞUMLU OLUP, ŞUBBM1ZCE GÖN 

Sıra 
No. Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Yeri ve Tarihi 

1. 
2. 
3. 
4. 
5* 
6. 
7. 
*. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24, 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36, 
37. 
38, 

Rauf Artaç 
İbrahim Usta 
İbrahim Yı'imaz 
Sefer Canpolat 
Nuh Canpolat 
Hüseyin Belli 
Adem Tanış 
Şükrü Taş 
M. Akif Çıragiloğlu 
Naim Yılmaz 
İsmail Aktaş 
Keramu Gürkan 
Asef Çetinkaya 
Yüksel Arslan 
Ahmet Çağlar 
İshaik Kayacı 
Hıdır Pala 
Nejdet Coşkun 
Fedakar Allkın 
Cemil Aktaş 
Recep Duran 
Harun öktem 
Hüseyin Bilgin Çobanoğlu 
İdris Çaikır 
Ahmet Demirsoy 
Oavit Taşkın 
Bayram Yardımcı 
Kemal özata 
Ziıya Ezber 
Ahmet Terzi 
Fuat Özkan 
Mustafa Soydan 
Veli Durmaz 
Mehmet Bıyık 
Ali KAnc 
Fikret Naildemir 
Mi Rıza Dağhan 
Yılmaz Kocalkaya 

Mehmet 
Ahmet 
Turan 
Hali 
Mehmet 
iM. Emin 
Naci 
Abdulkadirğalibi 
Kemalettin 
Cuma 
Mevlüt 
ıMemet 
Cuma 
Cemal 
Şevket 
Abduiah 
Mehmet 
Nizamettin 
Ahmet 
Arif 
Rahmi 
Mehmet 
Mehmet 
Mevlüt 
Mehmet 
Ali 
Arif 
Halil 
Hüseyin 
Cemal 
Ahmet Turan 
Ramazan 
Hakkı 
Zekerliya 
Hacı 
Lütfi 
Cabir 
Paşa 

Elazığ 
Trabzon/Çaykara 
Erzincan 
K. Maraş/Afşin 
K. Maraş/Afşin 

» » 
» » 
» » 
» » 

K̂  Maraş/Elbistan 
K. Maraş/Afşim 

» » 
» » 

Gümüşhane 
Tokat/Zile 
Kırşehir/Kanran 
Elazığ 
Elazığ 
Afyon/S. Dağı 
Ankara 
Yozgat 
Gümüşhane 

» 
» 
» 
» 

Çorum 
Samsun/Bafra 
Gümüşhane 
K. Maraş/Afşin 
Konya 
K. Maraş/Elbistan 
Yozgat 
Elazığ 
K. Maraş/Elbistan 
Erzincan 
Gümüşhane/Bayburt 
Ankara 

1955 
1961 
1963 
1965 
1963 
1965 
1964 
1964 
1964 
1963 
1963 
1962 
1960 
1962 
1963 
1963 
1959 
1956 
1961 
1960 
1963 
1964 
1964 
1965 
1963 
1965 
1963 
1963 
1963 
1965 
1963 
1963 
1962 
1960 
1965 
1963 
1955 
1961 
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DERME FORMU VERtLEREK İŞE YERLEŞTİRİLENLER 

Endüstri Meslek Lisesi Mezunları 

Mesleği İkametgâh Aldığı Yer ve Muhtarlığı 

Maik. Tek. Ressam 
İnş. Tek. Ressam 
İnş. Nezareitçisi 
Madenci (Genel) 

» 
» 

» 

» 
Tesviyeci 

» 

Elektrikçi (Genel) 
Metal Levha 

» 

Marangoz (Genel) 

Demir Çelik İşletmesi Esentepe Sosyal Şile'si No. : 16/4 - Divriği 
Gülyurt Mah. 2. Sok. No.: 20 - Sivas 
Cami Mah. - Yıldızeli 
Ask. Şube Başjk. Üstğ. Cihan Örmeci BMyle Gazibey Köyü - Sivas 
Ask. Şube Başik. Üstğ. Cihan Örmeci Eliyle Gazibey Köyü - Sivas 
Ask. Şube Başjk. Üstğ. Cihan Örmeci Elliyle Gazibey Köyü - Sivas 
Gökçe Cami Mah. Kültür Sok. No.: 13/A - Divriği 
Gökçe Cami Mah. Kültür Sok. No.: 13/A - Divriği 
Kale Mah. No.: 111 Divriği 
Cami Mah. - Yıldızeli 
Camii Mah. 'Dere Sok, - Yıldızeli 
Cami Mah. - Yıldızeli 
Gürsel Mah. Divriği Cad. - Kangal 
Selavat Tepe Site Loj. No.: 19/3 - Divriği 
Altuntabak Mah. 10. Sok. No.: 52 - 'Sivas 
Selavat Tepe Loj. No. : 21/5 - Divriği 
Bahtiyar Bostan Mah. Ali Baba Cad. No. : 9 - Sivas 
Selavat Tepe Loj. No. : 16/5 - Divriği 
Kültürlü Mah. No. : 1 - Divriği 
Tepe Önü Köyü - Sivas 
Bahtiyar Bostan Mah. 1. Sok. No.: 17 - Sivas 
Yayık Özü Köyü - Zara 
Yayık Özü Köyü - Zara 
Yüceyurt Mah. 5. Sak. No. : 74 - Sivas 
Yüceyurt Mah. 5. Sok. No.: 74 - Sivas 
Bezirci Polis Loj. Kat 5 Daire 9 - Sivas 
Gökmedrese Mah. 6. Sok, No.: 4 - Sivas 
Küçülk Minare Mah. 4. Solk. No. : 2/A - Sivas 
Küçük Minare Mah. 4/2 Sok. No.: 12 - Sivas 
Selavat Tepe Loj. Demir Çelik Sosyal Sitesi Müdür Evi - Divriği 
Yukarı Mah. Kayseri Cad. No.: 26 Gemerek 
Kale Mah. No. : 111 - Divriği 
Üçağıl Köyü Yeniçubuk - Gemerek 
Karayar Mah. Gülpınar Tes. - Gürün 
Pulüs Mah. 4. Sök. No.: 33 - Sivas 
Gültepe Mah. 3. Soık. No. : 2 - Sivas 
Uhıanaik Mah. 2. Sok. No.: 16/2 - Sivas 
Esentepe Demir Çelik Sosyal Sitesi No. : 2 - Divriği 

— 263 — 



T. B. M. M. B : 3 (Olağanüstü) 16.10.1987 O : 3 

SİVAS DOĞUMLU OLUP, ŞUBEMÎZCE GÖNDER 

Sıra 
No. Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Yeri ve Tarihi 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6, 
7. 
8. 
9. 

10. 
ıı. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18, 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26, 
27. 

Gültekin Erdoğan 
Şefik Faik 
Gazi Ünlü 
Hüseyin Blitaş 
Necmettin Tecer 
Ünal Arslandemir 
Rahmi Islamoğlu 
Adnan Erdinç 
Zekeriya Gültekin 
İbrahim Yılmaz 
Selahattin Mertoğlu 
Mehmet Kündem 
Ahmet Arsu 
Saiıt Ay 
Müsiüm Metin 
Nazım Yılmaz 
Arif Aydoğan 
İlhan Yıldırım 
Ayhan Alan 
İbrahim Şenbaş 
Ahmet Duran Yıldız 
Niyazi Pulaik 
Nuri Yıldırım 
Kazım Yağcı 
Yusuf Korkmazgil 
Dauıt Kara 
Ruhaıt Ganol 

Hasan 
Turan 
Cuma 
Duran 
Bekir 
Dursun 
Mustafa 
Hüseyin 
Süleyman 
Mustafa 
Ömer 
Sayip 
Namıik Kemal 
Halil 
Hüseyin Gazi 
Mustafa 
Hüseyin 
Yakup 
Faik 
Nurettin 
Mevlüt 
Şahrık 
Ömer 
Seyfettin 
Kadir 
Tahsin 
Rıfat 

Yıldızeli 
Sivas 
Divriği 
Sivas 
Yıldızeli 
Divriği 
Almanya 
Divriği 
Kangal 
Divriği 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Divriği 
Divriği 
Divriği 
Divriği 
Sivas 
Sivas 
Kangal 
Gemerek 
Gemerek 
Sivas 
Gemerek 
Sivas 
Sivas 
Yıldızeli 

1963 
1958 
1962 
1957 
1964 
1964 
1965 
1964 
1964 
1965 
1965 
1962 
1965 
1962 
1964 
1959 
1962 
1965 
1965 
1962 
1964 
1965 
1964 
1964 
1962 
1965 
1958 
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ME FORMU VERİLEREK İŞE YERLEŞTİRİLENLER 

Mesleği 

Teknik Ressam (Genel) 
tnş. Nezaretçisi 
Tesviyeci 

> 
> 

> 

> 

> 
Tam. Makinist 
Elektronikçi 
Eelektrilkçi (Genel) 

>' 
> 

Metal Levha 

» 
» 

Marangoz <Genel) 

Endüstri Meslek Lisesi Mezunları 

İkametgâh Aldığı Yer ve Muhtarhğı 

Aföuntabak Mah. 3̂  Sok. No.: 17/13 - Sivas 
Örtülü Pınar Mah. Taşlı Sok. No.: 42 - Sivas 
Demirçelik İşletmesi Muharrem Güller Eliyle Cürek - Divriği 
Golkmedrese Mah. 4̂  Sok. No.: 9 - Sivas 
Yeni Mah. 20. Sok. No.: 54 - Sivas 
İmamoğlu Mah. Meroan Tepe Sok. No.: 28 - Divriği 
Yenidoğan Mah. 24. Sok. No.: 43 - Sivas 
İmamoğlu Mah^ Dağyolu Sok. No.: 3 - Divriği 
Turabali Mah. Nebi Paşagil Sok. No.: 7 - Divriği 
Gökçe Cami Mah. Hastane Sokâ No.: 30 - Divriği 
Mısmılırmafc Mah. 10. Sok. No.: 22 - Sivas 
Sularbaşı Mah. 5. Sok. No.: 14/5 Sivas 
Tutmaç Köyü Uiaş - Sivas 
Aşağı Çarşıda 'Berber Cemil Küpeli Eliyle Dem'irdağ Köyü - Divriği 
Özdemir Mah. No.: 68 Cürek - Divriği 
Elkıinbaşı Köyü - Divriği 
özdemir Mah. No.: 23 Cürek - Divriği 
Çayyurt Mah. 21 ̂  Sok. No.: 30 - Sivas 
Ferhat Bostan Mah. 3. Soflĉ  No.: 32 - Sivas 
Yeni Mah. 11. Sok. No.: 14 - Sivas 
Bahçe! Mah. - Gemerek 
Bahçeli Mah. - Gemerek 
Yeni Mah. 8. Sok, No.: 33 - Sivas 
Bahçeli Mah. Lise Karşısı No.: 61 - Gemerek 
Mevlana Cad. Evren Sitesi 3. Blok No.: 10 - Sivas 
Akdeğirmen Mah. 2. Sok. Noj : 5 i - Sivas 
Hükmet Işık Cad, Canoğlu Apt. 4/8 - Sivas 
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3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğ-
lu'nun, Beylerbeyi İlkokulunun başka bir hizmet için 
kullanılmasına niçin müsaade edildiğine ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/2188) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Beylerbeyi'nde 1834 yılındanberi ilkokul olan bi

nanın Sabancı Vakfı tarafından yeniden yaptınkna-
sındian sonra ilkokulun başka bir gaye ilt kullanima-
sına imkân veren karar hakkında aşağıdaki sorula
rımın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Sayın 
Metin Emiroğlu ıtaırafından yazılı olarak cevaplandı-
rıknasını saygı ile arz ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Beylerbeyi'niîi ıtek okulu olan binanın Sabancı 
Vakfı tarafından yaptırıiknasındam sonra okulun baş
ka bir hizmet için kullanılmasına, niçin müsaade edil
miştir? Burada okuyan çocukların durumu ne olacak
tır? Bu karara semt sâkinlerinin Sayın Başbakanımı
zın eşi Semra Özal Hanımefendiye yazdıkları mek
tupta ifade edildiği gibi Beyoğlu Olgunlaşma Enstitü
sünün diktiği kaftan ile bir ilgisi var mıdır? Böyle bir 
şey sözkonusu ise bu karar nasıl alınmıştır? Ve nasıl 
değişecektir? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 30.9.1987 

Spor Bakanlığı 
Kız Teknik öğretim 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: 716.2(34-B) 
Yat. Şb. Md. 710 

Konu: Beylerbeyi ilkokulunun İstanbul Olgunlaş
ma Enstitüsüne tahsisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 7 Eylül 1987 gün ve 7/2188-9313/35938 sayılı 

yazınız. 
Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Murat Sökmen

oğlu tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru 
önergesi hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir. 

1. Müsait olmayan bir binada faaliyet gösterdiği 
için İstanbul Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitü
süne yeni bina yapılması kararlaştırılmış ve yeni bina 
yapımı 1984 Yılı Yatırım Programında yer almıştır. 
Ancak, Beşiktaş Ortalköy'de bulunan Hazine mülkiye
tindeki arsanın Bakanlığımıza tahsisi yapılamadığın
dan inşaatına başlanamamıştır. 

2. Olgunlaşma Enstitüsü, yurt içinde ve yurt dı
şında Türk kültürünü ve Türk d sanatlarını en iyi bir 

şekilde tanıtan aynı zamanda yurt dışından gelen ya
bancı devlet adamları ve eşlerinin uğradıkları bir okul 
olduğundan faaliyetlerini en iyi bir şekilde sürdüre
bilecek bir binaya kavuşturulması ihtiyaç haline gel
miştir. 

3. Bakanlığımız ve İstanbul Valiliği yetkilileri
nin mahallinde yaptıkları incelemelerde, Olgunlaşma 
Enstitüsünün amaçları ve yaptıkları faaliyetleri dik
kate alınarak, Hacı Ömer Sabancı Vakfı ile imzala
nan protokol uyrınca Beylerbeyi Sarayı bitişiğindeki 
arsada özel proje uygulanarak yaptırılan İlköğretim 
Okulu binasına taşınması uygun görülmüştür. 

4. Belirtilen okul binasının Olgunlaşma Enstitü
süne verilmesi ile ortaya çıkacak ilköğretim fizikî ka
pasite ihtiyacı çevredeki diğer okullarla karşılanacak
tır. Ayrıca mahallinden alınan bilgilere göre aynı 
semtte yaptırılan yeni ilkokul binasının bitirilmek 
üzere olduğu belirtiknektedir. 

5. Beylerbeyi İlkokulu binası yukarıda belirtilen 
sebeplerden dolayı Olgunlaşma Enstitüsüne tahsis edil
miştir. Bu tahsiste başka sebep sözkonusu olmamıştır. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor 

Bakanı 
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

TBMM'de yardımcı hizmetler sınıfına alınan perso
nelden bazılarının bilahara genel idare hizmetleri ve 
teknik hizmetler sınıflarına geçirilerek ayırım yapıldı
ğı iddiasına ilişkin sorusu ve TBMM Başkanı Nec
mettin Karaduman'ın yazılı cevabı (7/2217) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başkanlık tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. TBMM'ye alınan personel ilkin yardım
cı hizmetler kadrosuna alındığı halde, sonradan işleri 
aynı olduğu halde lokanta personeli genel idarî hiz
metler kadrosuna vs çay ocağında çalışanlar teknik 
sınıfa alınıp, gerek mesai - nöbet eşitsizliği, gerek iş 
riski ve gerekse ek gösterge hakkı verilerek odacı (hiz
metli) çalışanlardan çok farklı maddî olanaklara ka-
vuşturuldüğundan bu durum personel arasında huzur
suzluğa neden olduğundan yapılan bu uygulamanın 
gözden geçirilmesi olanaklı mı? 
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Soru 2. Meclis personeli hizmet ayrımı nedeniyle 
bu uygulamanın daha adil bir baza oturtulması ola
naklı mı? 

T.C. 
T.B.M.M. Başkanlığı 14.9.1987 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar' 

Dairesi Başkanlığı 
Kan. Kar. Md. 

Sayı: 7/2217-8961/34612 
Sayın Himi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 
ilgi: Türkiye Büyük Millet Meclisinde Yardımcı 

Hizmetler Sınıfına alınan personelden bazılarının bi-
lahara Genel idare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler 
Sınıflarına geçirilerek ayrım yapıldığı iddiasına iliş
kin, 9.6.1987 tarihli yazılı soru önergeniz. 

İlgi önergenizle konu edilen Meclis personelinin du
rumları aşağıda ayrı ayrı belirtilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 

1. Lokanta Personeli: Aşçıbaşı, aşçı, pastacı, şef 
garson ve garson unvanlı personelin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanınca, bir Başkanveki-
11 ve üç idare Amirinden kurulan komisyon tarafın
dan özel meslek bilgisi gerektiren ve genelde çıraklık, 
kalfalık ve ustalık esaslarına göre yetişen sanat ve 
meslek elemanları olduğu, bu tür elemanlar yönün
den, Türkiye Büyük Millet Meclisi lokanta ve kafeter
yalarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tabldot 
hizmetlerine nazaran üstün meslekî bilgi, beceri ve 
vasıf gerektirdiğinden ve ayrıca bu elemanlar 657 sa

yılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesin
de açık tarifi yapılan personel arasında sayılmadığın
dan, bu tür elemanların hizmete alınmalarının ve ça
lıştırılmalarının, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bu
lunan diğer meslek elemanları gibi düşünülmesi ve 
bu nedenle Genel idare Hizmetleri Sınıfına alınma
ları uygun görülerek bu doğrultuda öneride bulunul
muş ve bu öneri Başkanlık Divanının 26.3.1987 gün 
ve 109 sayılı kararı ile kabul edilerek, bu meslek sı
nıfı, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınmıştır. 

2. Çayocağında çalışan personel: Bu kısımda 
«Çayocakçı ve garson» unvanlı personel çalışmakta
dır. 

Bu personelin durumu da, yine aynı komisyonca 
incelenmiş ancak, bunların yaptıkları görevin lokanta 
personeli gibi özel bir meslek bilgisini gerektirmediği 
mütalaa edildiğinden, hizmet sınıflarında değişiklik 
yapılmayarak eskiden olduğu gibi yine Yardımcı 
Hizmetler Sınıfında bırakılmışlardır. Yani bunların, 
Teknik Hizmetler Sınıfına 'alındığı yolundaki bilgi 
doğru değildir. 

3. Hademe - Hizmetli: Yukarıda sözü edilen Ko
misyon, bu unvanlı personelin durumunu da keza in
celemiştir. 

Bunların, yaptıkları hizmet açısından, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde yer 
alan Yardımcı Hizmetler Sınıfı tarifi içine tam olarak 
girdiği görüldüğünden, Genel idare Hizmetleri Sınıfı
na alınmaları uygun mütalaa edilmemiştir, 

Zira sözü edilen 36 ncı maddede, Yardımcı Hiz
metler Sınıfında «... müracaat sahiplerini karşılamak 
ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydın
latma ve ısıtma işlerinde çalışmak» şeklinde açık bir 
hüküm taşımaktadır. 

Bu nedenle, bu unvanlı personel, yaptıkları görev 
yönünden Kanunun bu tarifine tam uyduğu için hiz
met sınıflarının değiştirilmesi mümkün görülmemiştir. 

*mm 
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10.6.1983 Tarih ve 2839 Saydı Milletvekili Seçimi Kanunu ile 10.9.1987 Tarih ve 3403 Sayılı Seçimlerle İlgili 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem MUletvekili 
Genel Seçimi IHakkmda Kanunda DegişikUk Yapılması Hakkmda Kanun Teklifinin Maddelere Geçilmesine 

Verilen Oyların Sonucu : 

(Kabul edilmiştir) 

ADANA 
Ahmet Akgün ALbayrak. 
Lcdin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoglu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deiiceoğlu 

AFYON 
Metin Balıbey 
Hamdı özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoglu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
t*met ozandan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Vahit Halöfoğlu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 

Üye Sayısı : 
Oy Verenler : 
Kabul Edenler : 
Reddedenler : 
Çekinserler : 
Geçersiz Oylar : 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler : 

400 
370 
238 
132 

— 
27 
3 

(Kabul Edenler) 

Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaıloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Shi'di Neş'e Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Ertuğrui Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
ismail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Necat Tunçsiper 

BlLEClK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 
Mahmut Sönmez 

BİTLİS 
Raıot Ibrahimoğlu 
Kâmran inan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet Kurtcefbe AJpte-
mıoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memdub Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunliş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrui Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
tsmaü Şengün 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Alklbdltot 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Oemal 'Büyükbaş 
ismet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celâl Güzel 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
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Yavuz' Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

HATAY 
Abdurrahman Demtirtaş 
thsan Gürbüz 
Kâanran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Aitaman 
Fatma Mi'hriban Erden 
Mustafa Kemal Tofay 

İÇEL 
İbriahJm Aydoğan 
Hikmet Bicenflürk 
Mehmet Kocabaş; 
Rütftü Kâzrnı Yücelen 

İSTANBUL 
BeÜüç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Afcyürek 
Yajor Albayraflc 
imren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
Hail Ortalan Ergüdcr 
îsmaiü Safa Giray 
Ömer Ferruh İDter 
Altan Kavak 
R. Ercüment KJonıukümn 
Leyla Yeniay Köseoftlu 
Turgut özal 
ibrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMÎR 
ükmel Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pehlivanoğlu 
Ijılay Saygın 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
Tevfik Günej 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci ] 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emirojîu 
Ahmet tlhami Kösem 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Besir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eklem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş, 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sm 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Akın Gönen 
faydan özatg 

Birsel Sönmez 
ORDU 

Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 

RÎZE 
Afif Şevket Bilgin 
Turgut Haüt Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kıhçaslan 
Mümtaz Özkök 

A. Reyhan Sakalhoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
îlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 

SÜRT 
Ncjdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
M. Mükerrem Tascıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Raraevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp A|ik 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güle? 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Aıtasoy 
Rıza öner Çakan 
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ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım îpek 

ANKARAI 
Sururi Baykal 
Neriman Elgin 
Hali İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 
Nejat Abdullah Resuloğlu 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülkeıı 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
î. Cenap Ego 
Halil Nüshet Goral 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mafamudı Altunakaf 
Şeylhmuı Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDÎRNfl 
Türkân Turgut Arıkan 
S, Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZURUM 
Hılmü Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
SiMleıymaıı KoiyunGuigii 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzullah Yıldınr 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
M, Murat Sökmenofhı 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Edip özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Sabit BaJtumlu 
Ömer Necaiti Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz ihsan Hastöirk 
Doğan Kasaroğlu 
Feridun- Şakir ögünç 
Tülay öney 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
ibrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaş* 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Doroam Emdıtbaıyar 
Fikret Ertan 
Erdal İnönü 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Turgut Sunalp 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Hali» Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabrı Irmak 

MALATYA 
A^han Fırat 

MANİSA 
Üm#t Canuyar 
Abdullah Cakıref e 
Sümer Oral 
ismet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
tdri« Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Arif toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

Hüseyin Avni Sağeıen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Hüsamettin Cindoruk 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİNOP 
Halit ©arif Can 
özeıt Gürbüz 

SİVAS 
Ruşıan Işın 
Mustafa Kemal Falaoflu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Veoifai Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Akan 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 

TUNCELİ 
Muaa Atef 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK! 
Engin Cansızoğlu 
Cahit Karakaş 
Koksal Toptan 
İta Varda! 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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T. B. M. M. B : 3 (Olağanüstü) 16.10.1987 O : 3 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Needlet Calp 
Fatma Rezan Şahinkaya 

AYDIN 

0*man Bsgin Tipi 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

(Oya Katılmayanlar) 

İZMİR 
Rüştü Şardağ 
KAHRAMANMARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

İSPARTA 
İbralbim Fevzi Yaman 

İSTANBUL 
Mehmet Kafikasılıgil 
Bilâl Şişman 

KARS 
Aziz Kaygısız 

KOCAELİ 
Ab'dulihalim Araş (Bşk. V.) 
Salih Güngörmez 

KONYA 
Emin Fahrettin özdilek 

MALATYA 
Fahri Şahin 

ORDU 
Şükrü Yürür 

SAMSUN 
Fahrettin Uluç 

SİVAS 
Ahmet Turan So|ancıoğlu 

TOKAT 
Selim KoçaÜocr 

TRABZON 
Necmettin Karaduımn 
(Başkan) 

VAN 
Ferit Melen 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL 

KAHRAMANMARAŞ 

TRABZON 

mmm> 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

3 ÜNCÜ (BİRLEŞİM (Olağanüstü) 

16.10.1987 Cuma 

Saat : 15.00 

t 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve 103 Ar
kadaşının, tzmir Milletvekili Endali İnönü, Samsun 
Milletvekili Hüsamettin Gindiorük, Zonguldak Miliet-
vekJilıi Cahit Karakaş ve 101 Arkadaşının ve İstanbul 
Milletvekili Turgut özall ve 89 Arkadaşınım; Seçim
lerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem 
Miletvekili Genel Seçlimi Hakkında 10.9.1987 Tarih 
ve 3403 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Teklifi ile 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununda ve Seçimlerle Ilgli 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Millet
vekili Genel Seçimi Hakkında 10.9.1987 Tarih ve 
3403 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifini Görüşmek içîn Türkiye Büyük Mil
let Meclisini Olağanüstü Toplantıya Çağrı önergeleri 
(4/346,4/347,4/348). 

•a 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
$EÇHM 

1. — Anayasa Komısyotuıında açık bulunan üye
lik için seçim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

71 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMlSYONLARDANi GELEN 
DİĞER İŞLER 

«..>... >>m< ....... 



Dönem i 17 Yasama Yılı : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 620 

İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 12 Arkadaşının 1 0 . 6 . 1 9 8 3 
Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunuyla 1 0 . 9 . 1 9 8 7 
Tarih ve 3403 Sayılı Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci 
Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Erdal 
İnönü, Samsun Milletvekili Hüsamettin Cindoruk, Zonguldak Mil
letvekili Cahit Karakaş ve 26 Arkadaşının 1 0 . 9 . 1987 Tarih ve 
3403 Sayılı Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
ması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Millet
vekili Genel Seçimi Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılma
sına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484, 

2 /483) 

T. B. M. M, 
Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 

Tarih : 14 . 10 . 1987 
Sayı : 01-87/194 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

10.6.1983 tarih 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunuyla 10.9.1987 tarih ve 3403 Sayılı Seçimlerle İlgili 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclislinin XVIII inci Dönem Milletvekili 
Genel Seçimi Hakkında Kamında Değişiklik Yapıihnası Hakkındaki Kanım Teklifimiz ve Gerekçesi ekte su
nulmuştur. 

Gereğini arz ederîilz. Saygılarımızla, 

Turgut Özal 
İstanbul 

Mehmet özdemir 
Elâzığ 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Mustafa Taşar 
Gaziantep 

İbrahim özdemir 
İstanbul 

Haydar Özalp 
Niğde 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

14 . 10 .1987 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

İlhan Aşkını 
Bunsa 

İlker Tuncay 
Çankırı 
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GENEL GEREKÇE 

Türkiye Büyük Millet Mecflfai XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili 3403 'Sayıl* Kanunun 
8 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptali karşiışında, adaylarını önseçimle tespit etmek, isteyen siyasî 
partilere bu imkânı sağlamak, keza kanunda öngörülen bazı hükümllarkı değişik yorumlara sebebiyet verme
sini önlemek amacıyla bu teklif hazırlanmıştır. ' 

IMADDE GEREKÇELERİ 

1. 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ilave edilen bir 
cümleyle, kontenjan adayı gösterilen yenlerde milletvekili tahsisi için bölme işleminin bir eksiği ile yapılması 
öngörülmektedir. Böylece kontenjan adaylığınım mahiyetine uygun şekilde düzenleme getirilerek, mevcut 
(mevzuatta daha önce de varolan kontenjan adayınan çoğunluk sistemline göre seçilmesi hususunda ortaya çıkan 
^tereddütler izale edilmektedir. Konuyu bir misalle izah etmek gerekürtse; 6 milletvekilli çıkaran bâr seçîîm çev
resinde en çMk oyu alan parti evvela kontenjan adaylını milletvekili çıkaracaktır. Daha sonra partilerin) ai
datları oylar alt alta yazılarak önce bire, sonra ikiye, sonra üçe, sonra dlörde ve nihayet beşe bölünecek, elde 
edilen paylar ile bağımsızların aldıkları oylar en büyükten en küçüğe doğum sıralanacak ve kaılan beş mil
letvekilliği, bu paylanın sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre tahsis 
edilecektir. 

2. IBu maddeyle genel seçimde oy verme günü, önseçim için gerekli sünede dikkate alınarak yeniden 
(belirlenmektedir. 

3. (Bu maddeyle, 3403 sayıllı Kanuna M ek geçici madde eklenmektedir. 

Ek geçici bininoi madde ile önseçim yapmak suretiyle adaylarımı yeniden belirlemek isteyen partilere kn-
Ikân verilmiş, böylece Anayasa Mahkemesinin 9.10.1987 gün-lü İptal Kararına uygun şekilde bir düzenlemeye 
gidilmiştir. Diğer taraftan siyasî partilerle isıtedİMeri s&şîlm çevresinde, istedikleri aday tespiti usul ve esasını 
tayin imkânı tanınmasının yanısıra önseçim yapmayaıcak siyasî partilere de istedikleri takdirde Anayasa 
iMahtoemesinin iptal kararından önce Yüksek Seçim Kurulu'na verdikleri aday listelerini tamamen veya kıs
men değiştirme veyahutta aynen Yüksek Seçim Kurulu'nda bırakma hakkı verilmiştir. 

Eftc Geçidi 2 nd Madde ile 3403 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre oyverme işlemi 17.10.1987 tari
hinde başlayacaktır. Bu tarihle bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarih arasında zaman olacağı düşünülerek bu 
arada kullanılacak oyların ve yapılacak işlemlerin geçerli olması ve böylece yurt dışındaki vatandaşların oy-
«venmeye daha çok katılmaları sağlanmıştır. 

4. iKanuınuın yürürlüğe girmesi ile ilgilidir. 

5. Kanun hükümleririm yürütülmesi ile ilgilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . (S. Sayısı : 620) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECtlflSÎ BAŞKANLIĞINA 

10.9.1987 Tarih ve 3403 Sayılı Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük 
Milfet Meci®iniın XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi .Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldıri'lma-
sına Dair Kanun Teklifimiz gerekçesi ile sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz edeiıiz. 12.10.1987 

Erdal İnönü 
İzmir 

Cahit Tutum 
Ba^k'esir 

Fikri Sağlar 
İçel 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Tevfik Bilal 
Haıüay 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Turan Bayezit 
K^hr^nıainmaraış 

Günseli Özkaya 
îsltarobul 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Hüseyin Avni 
îaeaHbul 

Hüsamettin Cindoruk 
Salm&un 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Mustafa Çorapçtoğlu 
Balfklasir 

Ayhan Fırat 
'Malatya 

Cüneyt Canver 
Adana 

Metin Üstünel 
Adana 

Kenan Nehrozoğlu 
Mardin 

Vecihi Ataklı 
ŞaJnlıurfa 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

* Cahit Karakaş 
Zonguldak 

Sururi Baykal 
Artara 

Ruşan Işın 
'Sivas 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

M. 

Güler Muhittin Yıldırım 
Eldlirne 

Tülay Öney 
tembul 

Hayri Osmanlıoğlu 
GazJiainltep 

Bahriye Üçok 
Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 620) 
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GENEL GEREKÇE 

10.9.1987 Tarih ve 3403 Sayılı Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda De&şikJik Yapılması ve Türkiye Büyük 
Milet Medıislinin XVIII linçi" Dönem Milletvekili Genel Seçimıi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin Anayasa 
Mahkemesince kamuoyuna duyurulan iptal kararı üzerine hukukî bir boşluk ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Özellikle adaylajrm tespiti yönteminin yasal dayanağının ortadan kaldırılması seçimlere gidilmesini önleye
cek hukukî bir sonuç doğurmuştur. Öte yandan 8 üncü maddenin iptali yasanın öteki bazı 'hükümlerimin de iş
lerliğini ortadan kaldırmış bulunmaktadır. Bu nedenle doğması muhtemel hukukî, siyasal ve toplumsal kar
gaşanın önlenebilmesi ve gerek Anayasa gerek demokrasi kurallarına uygun biçimde yeni 'bir erken seçim ta
rihi .saptanabilmesi için söz konusu yasanın yürürlükten kaldırılması" bar zorunluluk haline gelmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 10.9.1987 tarih ve 3403 sayılı Kanunun'genel gerekçesinde 'belirtilen nedenlerle yürürlükten 
kaldırıllması öngörülmektedir ve yeni bir erken seçim tarihi saptanmasına imkân sağlanmıaktadır. 

Madde 2a — Kanunun yayım tarihini göstermektedir, 

Madde 3, — Kanunun yürürlük maddesini göstermektedir. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ ERDAL İNÖNÜ, SAMSUN MİLLETVEKİLİ HÜGAMETTİN C1NDORUK, 
ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ CAHİT KARAKÂŞ. VE 26 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

10,9.1987 Tarih ve 3403 Sayılı Seçimlerle Ugili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ye TUrküye Büyük 
Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 10.9.1987 tarih ve 3403 sayılı Kanutı yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütüp 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 620) 



Anayasa Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 16.10.1987. 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 2/483, 2/484 
Karar No. : 2 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 16.10.1987 tarihinde Komisyonumuza gönderilen İzmir Milletvekili Erdal inönü, Samsun 
Milletvekili Hüsamettin Cindoruk, Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 26 Arkadaşının; 10.9.1987 Tarih 
ve 3403 Sayılı Seçimlerle ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
X VIII indi Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi tt'e İstanbul 'MMetvekMi Turgut Özafl ve 12 Arkadaşının; 10.6.1983 Tarih ve 2839 Saydı Milletvekili 
Seçimi Kanunuyla 16.9.1987 Tarih ve 3403 Saydı Seçimlerle ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapdması ve 
Türkiye Büyük Mület Meclisinin XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapdması Hakkındaki Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Mület Meclisi Genel Kurulunun 16.10.1987 ta
rihli 3 üncü Birleşiminde alınan karar gereğince Komisyonumuzun aynı günkü toplantısında Hükümet tem
silcileri de bulunduğu halde incelenmiştir. 

Komisyonumuz verilen bir önergenin kabulü üzerine iki teklifin birleştirilmesini ve istanbul Milletvekili 
Turgut özal ve 12 Arkadaşının teklifinin görüşmelere esas alınmasını kararlaştırmıştır. 

Teklifin 1 ve 2 inici maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştik. 
Komisyonumuz, teklife gümrük kapılarında yapılacak oy verme istemlerini düzenleyen 'bir yemi maddeyi 

3. üncü madde olarak eklemiştir. 

Teklifin 3 üncü maddesi, 4 üncü madde olarak ve madde kapsamında yer alan Ek Geçici 1 inoi ve 
Bk Geçidi 2 noiı maddeyi Anayasa Mahkemesinin esas 1987/23; ık'arar 1987/27 sayılı ıkaraırı doğrultusunda 
düzenleyerek Ek Geçidi 1 imd madde olarak kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, 1982 Anayasasının halkoylamasına katılmadıkları için seçmen kütüklerine yazdımamış 
olianl'arın ancak 8 Kasım 1987 tarihlinden somra seçmen kütüklerine yazılableceklerini göz önüne alarak bu 
duruma açıklık getiren bir düzenlemeyi Bk Geçici 2 noi madde olarak kabul' etmiştir. 

Komisyonumuz, büyük kongrelerini yapamayan siyasî partilere, gerekli, gördükleri tüzük değişikliklerini 
yapabilmeleri için merkez karar; organlarına .yetki veren bir düzenlıemeyıi de Bk Geçici 3 üncü,madde ola
rak kabul1 etmiştir. 

Türkiye Büyük Mület Meclisi (S. Sayısı ; 620) 
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Teöclüfiin1 4 üncü maddesi 5 taci madde olanak, 5 inci maddesi d© 6 ncı madde olanak aynen kabul edil
miştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı lile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Kâtip 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Faik Tarımcıoğlu 

BiiitMs 

Üye 
Sabahattin Araş 

Erzurum 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
İhsan Tomhuş 

Çorum 
MuhaMm 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Sözcü 
Ahmet Remzi Çerçi 

Adana 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye . 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :• 620) 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TURGUT ÖZAL VE I 
.12 ARKADAŞININ TEKIİFt 

10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanunuyla 10.9.1987 Tarih ve 3403 Sayılı Seçimlerle 
İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Kanunda Deği

şiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi I 

MAIDDE 1. — 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununum 34 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına I 
aşağıdaki cümle eklenmiştir. I 

«İKontenjan adayı gösterilen seçim çevrelerinde, I 
bu fıkraya göre yapılacak 'bölme işlemi ve milletve- I 
kili dağılımı, o seçim çevrelerinin çıkaracağı millet- I 
vekili sayısının bir eksiği ile yapılır.» 

MADDE 2. — 3403 Sayılı Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük I 
Millet Meclisinin XVIII inci Dönem Milletvekili 
Genel Seçimi Hakkında Kanunun 18 inci maddesi I 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

«Madde 18. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 
oy verme günü 29 Kasım 1987 Pazar günüdür.» 

MADDE 3. — 3403 Sayılı Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisimin XVIII ikici Dönem Millet
vekili Genel Seçimi' Hakkındaki Kanuna iki geçici 
madde eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE ,1. — Türkiye Büyük 
Millet Meclisi XVIII inci Dönem Milletvekili Ge
nel Seçiminde isteyen siyasî parti, aday belirlemesi 
için ön seçim yapabilir. 

Genel, Seçime katılacak Siyasî Partiler hangi se
çim1 çevresinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti 
yapacaklarımı bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç gün içinde yetkili organları va
sıtasıyla Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek zorunda
dırlar. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ! METİN 

10.6.1983 Tarih ve 2839 Saydı Milletvekili Secimi 
Kanunu ile 10.9.1987 Tarih ve 3403 Saydı Seçimlerle 
İlgili Bazı Kanunlarda Değişiktik Yapılması ve 
Türkiye Büyük MİUet Meclisinin XVIII inci Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Kanunda De

ğişiklik Yapılma» Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Tekalifim 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen ıkjabul1 edilmiştir. 

MADDE 2. — Tekliftin 2 mci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 10.9.1987 tarih ve 3403 sayın Ka
nunun 10 uncu maddesıi aşağıdaki şekilde değişti-
rûlmiştir. 

Madde 10. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen' Kütükleri Hakkında Kamumun 
94 üncü maddesine göre gümrük Ibapılıarımda yapı-
lıacatk oy verme işlemi', XVIII timci dönem miletve-
fcıiii genel seçimimde, bu madde hükmümün yürür
lüğe girdiği torilhten üç gün sonna başlar. 

MADDE 4. — 10.9.1987 tarih ve 3403 sayılı 
Kamuma aşağıdaki üç ek geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — XVIII inci Dönem 
Milletvekili Genel (Seçimime katıHacak siyasî parti^ 
ler, hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla 
aday tespiti yapacaklarımı, bu madde hükmünün yü
rürlüğe girdıiği tarihten itibaren üç güm içimde yet
kili organları vasıtasıyla Yüksek Seçim Kuruluna 
bildirmek zorundıadırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 620) 
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İstanbul Milletvekili Turgut özal ve 12 Arkadaşının 
Teklifi 

'Siyasî Partiler, ön seçiım yapmayacakilaırı seçim 
çevrelerinde, XVIII inci Dönem Milletvekili Genel 
Seçimi için bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği 
tarihten önce Yüksek Seçim Kuruluna verdikleri aday 
listelerini tamamen veya kısmen değiştirebilirler ve-
yalhuit da önceden verdikleri bu listeleri Yüksek Se
çim Kurulunda aynen bırakabilirler.» 

(Değişiklik yapılmayan adaylar hakkında Seçim 
Kanunlarındaki işlemlere kaldıkları yerden devam 
olunur. 

«&K GEÇİCİ MADDE 2 / — Bu kanunun 10 
uncu maddesi uyarınca 17.10.1987 tarihinde başla
yacak olan 'gümrük kapılarında oy verme işlemi ve 
kullanılan oylar geçerli olup, oyverme işlemi 
29 Kasım 1987 günü saat 17.00'ye kadar devam 
eder.» 

(MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer, 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

— . — i » ^ 

Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — 1982 Anayasasının 
hıaılkoylamasına katıtoadıklta için seçmen kütükle
rine yazılıamamış olanlar, Türkiye'nin hiçbir yenin
de kütüğe kayıtlı olmadıklarını yazıil'ı olarak beyan 
etmek ve ikaımet adresleri ile hüviyetlerimi belgele
mek suretiyle, oturdukları yerdeki ilçe seçim kurulu 
başkanına 8 Kasım 1987 tarihinden itibaren yedi gün 
içinde başvurmak suretiyle seçmen kütüklerine 'ka
yıtlarını yaptırabilirler. 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürür
lüğe girdiiği tarihten itibaren siyasî partilerin olağan 
büyük kongreleri toplanıncaya kadar, partilerin diğer 
yetkiili merkez karar organları da gerekli gördükleri 
tüzük değişikliklerini yapmaya yetkilidir. 

MADDE 5. — Teklifin 4 üncü maddesi 5 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil-
m:ştir. 

MADDE 6. — Tekliflin' 5 inci' maddesi 6 ncı mad-
j de olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 620) 


