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2. — Gümüşhane Milletvekili 

Mahmut Oltan Sungurlu ve 2 Ar-



T. B. M. M. B: 78 7 . 8 . 1988 O: 1 

Sayfa 
kadaşının; 2972 Sayılı Mahallî 
idareler ve Mahalle Muhtarlıkları 
ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hak
kında Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/80) (S. Sayısı: 84) 240:252, 

253:292,299,330:335 

3. — Trabzon Milletvekili 
Eyüp Âşık'ın, 22.4.1983 Tarih ve 
2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun Ek 1 inci Maddesine iki 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/72) (S. Sa
yısı : 85) 292:299,299:323,336:341 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da 
açıldı. 

Olağanüstü toplantı konusunun bi
timinden sonra çalışmaların devamına ka
rar alındığı takdirde, Genel Kurulun 7 
Ağustos 1988 Pazar günü saat 10.00'da 
toplanması ve 3376 Sayılı Anayasa De
ğişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hak
kındaki Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi, 2972 sayılı Mahallî idareler ve 
Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyet
leri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ile, 2820 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine iki Fıkra Eklenmesine Dair 
kanun tekliflerinin 48 saat beklemeden 
gündemin ilk sıralarına alınarak görüşme
lerine başlanması ve bitimine kadar sür
dürülmesi, görüşmelerin tamamlanması 
için ertesi günlerde ve içtüzükteki ça
lışma saatleri dışında da çalışmalara de
vam edilmesi ve söz konusu kanun tek

liflerinin görüşmelerinin bitiminden iti
baren Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
tatile girmesine ilişkin ANAP Grubu 
önersi kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
127 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının 
Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/79) 
(S. Sayısı: 82) ikinci görüşmesi tamam
lanarak, yapılan gizli oylamalar sonu
cunda maddelerinin ve tümünün kabul 
edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 
4 arkadaşının, bazı kanun tekliflerinin gö
rüşülebilmesi için, TBMM'nin, çalışma
larına devamına ilişkin önergesi kabul 
edildi. 

Alınan karar gereğince, 7 Ağustos 
1988 Pazar günü saat 10.00'da toplan
mak üzere birleşime saat 15.30'da son 
verildi. 

Başkan 
Yıldırım Akbulut 

Kâtip Üye 
istanbul 

Mustafa Sarıgül 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 
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n. — BU BtRLEŞtM TUTANAK öZETt 

TBMM Genel Kumlu saat 10.0'da 
açılarak iki oturum yaptı. 

Kayseri Milletvekilli Nuh Mehmet 
Kaşıkçı, Televizyonun 3 Ağustos 1988 
Çarşaım'ba günkü 20.00 ana haberlerinde 
kendisine ilişkin -görüntüleme nedenliyle 
gündıem ıdışı 'bir konuşma yaptı. 

Padamentolararası Birlik Türk Gru
bunda Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'ıiın 
partisinden listtifiası ile boşalan bir üyelik 
dçin Doğru Yol Partisi Grubunca Siirt 
Milletvekili Mehmet Abdurtıezıak Cey-
lam'ın; 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Mec
lisi Türk Grubunda Bitlis Milletvekili 
Kâımran İnan'ın hükümette görev alma
sı ilıe boşalan blir üyelik için Anavatan 
Partisi Grubunca Ankara Milletvekili 
Göksel Kalaycıoğlu'nun; 

Aday gösterildiklerine ilişkin Başkan
lık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

23.5.1987 Tarih ve 3376 Sayılı Kanu
nun 4 üncü Maddesinin Birindi Fıkrası

nın Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair (2/81) 
(S. Sayısı : 83), 

2972 Sayılı Mahallî İdareler ve Ma
halle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 
Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair (2/8) (S. 
Sayısı : 84) vıe 

22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Si
yasî Partiler Kanununa 27.6.1984 Tarih 
ve 3032 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 in
ci Maddesine İki Fıkra Eklenmesi Hak
kında (2/72) (S. Sayısı : 85); 

Kanun 'tekliflerinin maddeleri ka
bul edilerek tümleri açık oya sunuldu; 
oyların ayırımı sonucunda kabul edildik
leri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

Evvelce alınan karar gereğince ve Ana
yasanın 93 üncü maddesli uyarınca 1. Ey
lül 1988 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere 'birleşime saat 19.00'da 
son verildi. 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sartgül 

Başfcanvekıili 
İlyas Aktaş 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz Özkök 
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BlRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili îlyas Afctaş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Mümtaz Özkök (Sakaıya) 

BAŞKAN — Tünki'ye Büyük Millet Meclisinin 78 inci Bideşiımiini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Hazır bulunan üye-
ileriin yüksek sesle işaret buyurmalarını ri
ca edenim. 

'(Çanakkale Milletvekili Mustafa 
Cumhur Ersümer'e kadar yofcliamıa yapıl
dı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — Kayseri Milletvekili Nuh Meh
met Kaşıkçının televizyonda kendisine 
ilişkin bir görüntüleme hakkında gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Görüşmelere başlaıma-
dan önce, Kayseri Milletvekili Sayın 
Nuh Mehmet Kaşıkçı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 7.8.1988 
Pazar günü yapacağı toplantıda (yani 
bugünkü toplantıda) TRT Kurumunun 
bir televizyon yayınıyla ilgili gündem dı
şı söz istemişlerdir.,' 

Kendilerine söz vereceğim; 'buyurun 
Sayın Kaşıkçı. (ANAP sıralarımdan alkış
lar) 

Sayın Kaşıkçı, süreniz 5 dakikadır. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse

ri) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; TRT'nin bir yayımı .ile ilgili ola
rak bir açıklamada bulunmak için huzur
larınızdayım. Konu yalnız şahsımı ilgi
lendiriyor olsa, Yüce Meclislim zamanını 

(israfa cesaret edemezdim. Tüm milletve
killerine ve Yüce Miecilise zararı dokuna
bileceği düşüncesiyle konuyu huzurlarımı
za getirmeye mecbur kaldım. Bana bu im
kânı bahşeden 'Sayın Başkanımızla teşek
kür ederim. 

3 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00' 
de ana haber bülteninde, Anayasa deği
şikliği ile ilgili Türkiye Büyük Millet Mec
lisi toplantısını konu alan haberli verirken, 
komuşmıacılardan daha uzun süre beni ek
rana getirdi; uyuyor intibaını veren ha
limi gösterebilmek için. Kürsüdeki ko
nuşmacı, Aınamuhalefet Partisi lideri Sa
yın Erdal inönü... Sayım hatibi görüntü
lemeyi bıraktı televizyon, uyuyor inti
baını veren milletvekilini uzun süre ek
rana getirdi. Beni tanıyanlar, «Kaşıkçı 
uyuyor» dediler, beni ayıpladılaır; ama ta
nımayanlar, «Bir ırniılletvekiıli uyuyor, hem 
de Anamuhalefet Partisi Lideri konuşur
ken» dediler, milletvekilin ayıpladılar. 
Bu görüntü benim itibarımı zedelediği gi-
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•bi, mensubu 'bulunduğum milletvekilliği 
müessesesine de gölge düşülmüştür. 

TRT, bir devlet kuruluşudur. Türkiye 
Büyük Mıillet Meclisi gibi 'bir ımlilılî mü
essesenin ve milletvekilinim itibarını ko
rumak ve düşünmök mecburiyetindedir. 

TRT, 3 Ağustos günü tüm Genel Ku
rul salonunu kuvvetli spot ışıkları ile ay
dınlattı. İki İkamem ile 10 saat devamlı 
çekim yaptı, 20 saatlik, yani 1 400 daki
kalık görüntü elde etti Bunun sadece 5 
dakikalık bölümünü ekrana getirdi, bu 
sürenin de beşte birini 'benim görüntüm© 
•ayırdı. Kasıt apaçık ortada. Beş senedir 
milletvekiliyim, TRT'nin bu kadar uzun 
ilgisine kürsüde konuşurken bile muhatap 
olamamıştım; şimdi olamadığını gibi. 

TRT, bir aktüallite gazetesi, t>ir bulvar 
gazetesi olsa, uyuyan bir milletvekilini, 
haber niteliği vardır diye verebilir; ama 
TRT bir devlet kuruluşudur, ağır 'başlı 
olmaya ve kanunların kendisine verdiği 
yetkiyi sorumlulukla kullanmaya mecbur
dur. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Maiazgirt'ıi de söyle, Ma
lazgirt'! de... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devam
la) — Kaldı ki, haber çok bayat... «Uyu
yan Kayseri Milletvekili, haberi, yarım 
asırlık 'bir haber, Türkiye'de de duyma
yan kalmamıştır. Milletvekili, oturum sı
rasında uyuklaımış; uyanmışki, herkes bir 
şey istiyor, «Samsun'a da isteriz, Mersin'e 
de isteriz» diye sesleniyorlar; «Kaysıeriye' 
de isteriz» diye bağırmış. Meğer istenen 
limanmış... Bu hlikâygyi duymayanınız 
kaldı mı? 

Nitekim, uyuyan milletvekilli haberi 
ertesi gün hiçbir gazetede çıkmadı; ama 
tüm gazetelerimizin manşetinde 'bir haiber 
vardı, «TRT, Genel Kurul toplantısı es
nasında Mecliste kovboy filimi gösterdi» 
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diye. İşte sana haber; dünya paritamert-
to [tarihlimde rastlanmamış, enteresan, eşi 
menendi olmayan bir haber. Meclise mo
nitör sokup, kürsüde iktidar partisinin 
sözcüsü konuşurken, konuşmasını kese
ceksin ve kovboy filimi göstereceksin, 
Başkanın ikazına rağmen de bir süre de
vam edeceksin... Meclisi hu. ölçüde istis
kale kimse cüret edememişti. Kaldı ki, 
kendi marifetine objektifini çevirsene; 
bundan aktüel haber mi olur? 

Muhterem milletvekilleri, haklı olarak 
soracaksınız, «Niçin doğru dürüst otur-
madın, elini 'başıma destek koydun, uyu
yor intibaını uyandırdın?» diye. Cevabı 
gayet 'basit : Hastaydım, başımı tutacak 
dermanım ve takatim yoktur. (SHP ve 
DYP sıralarımdan gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen müsaade buyurun efendimi: Bugün 
arkadaşımıza, yarın size olabilir. Arka
daşımız hastaymış o anda. Lütfen din
leyin efendim, müsaade buyurum. (SHP 
ve DYP sıralarımdan alkışlar, gülüşmeler) 

Evet, devam edin Sayım Kaşıkçı. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devam

la) — Fevkalade Meclis toplantısı ol
masa ben, Mecliste değil1, 'bir hastanenin 
yojğun 'bakımımda yatıyor olacaktım; 
Amerika'da, Atlanta'da Emory Hastane
sinin yoğum 'bakımında tedavi atanda ola
caktım. (SHP sıralarından «Burada hasta
ne yok mu?» sesleri) Eğer levh-î mahfu
zum öyle yazıldı da, Cenabı Hak ıbir sü
re daha yaşamak için bana ömür biçtiy-
se, 'bir kalp ameliyatından çıkmış, hasta
nede yoğun bakımda yatıyor olacaktım. 
Meclis, fevkalade toplantıya çağırıiınca 
doktoru aradım. Doktorun ısrarına rağ
men randevumu erteledim. Doktor, aşırı 
stresin ve uzun süren ameliyat heyecanı
nın bir kaltp hastası içim zararlı olabilece
ğini söyledi ve bazı müsekkSn taçlar tav-
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siye etti. Aldığım ımüseklkliın ilacılar sakim-
leştiriyordu amıa, uyku da tevlidf ediyor
du. Yatakta, istirahatte olmamı gerekir
ken, görev icabı toplantıda hulummıamı, 
oy kullanmam 'gerekiyordu.: 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Dik
kat et, gazi oluyorsun. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devam
la) — Ayağı alçıda koltuk değmesiyle, ko
lu askıda Meclise gelem diğer milletveki
li arkadaşlarım gibi, 'ben, görev icabı sağ
lığımı tehlikeye atıyor, hayatım pahasınla 
hasta hasta göreve geliyorum, devlet te
levizyonu hastalıktan doğan zaafımı istis
mar edip, beni tüm Türkiye'de küçük dü
şürmek istiyor, istiskal etmek istiyor. iBu, 
insanlıkla bağdaşır mı, bir devlet mües
sesesine yakışır mı?1 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — 
Vay halin TRT vay!.. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devam
la) — Cenab-ı Hak hepimize, tüm mil
letimize sağlık, sıhhat, afiyet verisin. Be
nim sizlerden, tüm milletvekili .arkadaş
larımdan 'bir istirhamım olacak : Emri 
hak tecelli eder de lameliyattan sağ çık
maz isem, ölüm haberimi televizyon ver
mesin istiyorum. Demi miydi, Duma mıy
dı, neyse işte, o fcarıoıagrısı Genel Müdü
rüm, benim1 ölüm haberimi verme zevkini 
tatmasını istemiyorum. (DYP sıralarım
dan «Bravo» seslemi, alkışlar) 

Dedemim cenazesinde, babamın cena
zesinde olduğu gji'bi, hakçı Kayseri'mim 
çarşısımda «Cenaze Cami-î Kebirde» diye 
bağırır ve mümin kardeşlerim gelir, benim 
cenazemi kaldırır,! (DYP sıralarımdan 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Maocuları ken
disine müşavir seçen, sicili kişileri daire 
başkamı yapan o TRT'min ekranına çık
mak listemiyorum. (DYP ve SHP sırala
rından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Hepimizi em derin saygılarımla selam
lıyorum. (ANAP, SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım 
Kaşıkçı. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER. 

l.ı — Parlamentolararası Birlik Türk 
Grubunda boşalan bir üyelik için Doğ
ru Yol Partisi Grubunca Siirt Millet
vekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'in 
aday gösterildiğine ilişkin Başkanlık tez
keresi (5/38) 

BAŞKAN — Sayın m ilet vekilleri, 
Başkanlığım Genel Kurulla sunuşları var
dır; okutup, bingililerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluma 

iFarJaırnıentolararası Birlik Türk Gru
bumda, Siirt Milletvekilli iSayın Zeki Çe-
lilker'in parıfiisiınden istifası ile boşalan 
bir üyelik içim Doğru Yol Partisi Gru
bunca Siirt Milletvekili Sayım Abdurre
zak Ceylan aday olarak gösiteriiltaiıştir. 

Dış Münasebetlerim Düzenlenmesiı 
Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 
sayılı Kanunla değişik !• inci maddesi1 

uyarınca Yüce Meclisim bilgilerine su
nulur. 

Yıldırım AkbuluH 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı! 

BAŞKAN — Bingilerinize sunulmuş
tur. 

2. — Avrupa Konseyi Parlamenter
ler Meclisi Türk Grubunda boşalan bir 
üyelik için Anavatan Partisi Grubunca 
Ankara Milletvekili Göksel Kalaycıoğlu' 
nun aday gösterildiğine ilişkin Başkan
lık tezkeresi (5/39) 
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mürlkıiye Büyük Millet Meclisli 
Geneli Kuruluna' 

Avrupa Konseyi Parlamenter Mec-
İsi Türk Grubunda, ıBiıtlis Milletvekili 
Sayın Kâmran İnan'm Hükümette görev 
alması liüe boşalan bir üyelik için Ana
vatan Partisi Grubunca Ankara Milet-
ıvekili Sayın Göksel Kalaycıoğlu aday 
olarak gösteriilmiıştir. 

Dış Münasebetlerin Düzenlenmesi 
Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sa-

i.ı — Gümüşhane Milletvekili Mah
mut Oltan Sungurlu ve 11 Arkadaşının; 
23.5.1987 Tarih ve 3376 Sayılı Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Rapooru (2/81) (S. Sayısı : 83) (1) 

BAŞKAN — Daha önce alınan karar 
•gereğince, «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan GeDen Diğer İşler» kıs
mının birinci sırasında yer alan, 83 sı
na sayılı, 23.5.1987 Tarihli ve 3376 Sa
yılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Teklifinin gönüşme-
ler ine başlıyoruz. 

Koırnisıyon ve Hükümet yerllerlini al-
dılllar. 

Komisyon raporunun okunup okuın-
ımamasını oylarınıza sunuyorum: Rapo
run 'okunmasını kabul edenler... 'Etme
yenler... Raporun okunmaması kabul 
edilmiiştir., 

(1) 83 S. Sayılı Basmayazı tutana-
ğa eklidir. 

yılı Kanunla değişıik 1 ikici maddesi 
uyarınca Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

Yıldırım AkbuÜuH 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — ©ilgilerinize sunulmuş
tur. 

Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek-
Meniyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler» bölümüne geçiyoruz, 

Teklifin itüımü üzerinde iSHP Grubu 
adıma Sayın Turan Bayazıt söz istemiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 
Süreniz 20 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN 

BAYAZIT !(tzmir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Türk siyasî yaşamına, 
yasama meclisinin hayatına «Bir defacık, 
bir defacık» felsefesini getiren; «Bir dte-
facıkla bir şey olmaz» felsefesini getiren 
zihniyetin yeni bir ürününü daha müza
kere ediyoruz. 

Anayasanın halkoyuna sunulması 
hakkındaki yasada değişiklik yapan' tek
lifle liligili komisyon raporu üzerindeki 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Meclis Gru
bunun görüşlerini arz ederken, Yüce He
yetinize bu noktayı vurgulamanın zorun
luluğunu hissettiğimi de bilhassa belirte
rek grubumun saygılarını sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu metni ve biraz 
sonra müzakere edeceğimiz ikinci rapo
ru incelediğinizde, hep bir beklentiye, bir 
varsayıma, hir şarta dayalı, bir şarta mu-

V. — KANUN TASARI VE TEKLlKLERtYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
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allak kanun maddelerinıin mevcudiyetimi 
görürsünüz. 

Şarta dayalı! kanun maddesi olmaz 
mı? Muhakkakki olur. Şarta dayalı ka
mun maddesi, şartını da kemdi içimde ta
yin eden; şartını da, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, yasama organınım irade
siyle tayin eden kanun maddesidir. 

Siz, başkasının iradesine tabi; Sayın 
Oumhurbaşikannnın ve halkoylaması ya
pıldığında halkım iradesine tabi; bir şarta 
dayanarak kamun vaz edemezsiniz. Böyle 
bir kanun getirdiğinizde en azından Sa
yın Cumhurbaşkanının takdir yetkisini 
IkuUammasiina saygısızlık ve yine en' azın
dan, edebiyatını bol bol yaptığımız hali
kım iradesine, güvenine yine saygısızlık 
yapmış olursunuz. İşte biz bu yasada 
bunları, hem bu şekildeki nazarî yakla
şımlarla ve hem' de somut örnekleriyle 
görüyoruz. 

Biraz sonra incelenecek mahallî ida
reler sıeçim'eri hakkındaki teklifte aynen 
şöyle bir madde var arikadaşilariım; bunu, 
Yüce Meclisin önceden bilgisine sunmak 
işitiyorum : 

«Geçici: Madde 7. — 1988 yılı içeri
sindeki mahallî idareler genel seçimlerin
de...» Kullanılan ifade budur. Yani, ko
misyon öyle bir rapor hazırlamış; yani, 
Anayasa Komisyonunda Hükümet öyle 
bir .teklife katılmıştır ki, «1988 yılı içeri
sindeki mahallî idareler seçimleri...» Ya
pılacak da demıiyor; yapıldığı takdirde 
de demiyor; yapılacak dese biraz daha 
masum olur. «1988 yılı İçerisindeki ma
halllî idareler seçimleri...» Viar ıradır 1988 
yılı içerisindeki mahallî idareler seçimleri 
bugün? Nereden biliyorsunuz, nereden 
buna hükmediyorsunuz? tşte bu somut 
delil dahi, Anavatan İktidarımın konuya 
yaklaşımındaki demokratik zihniyeti vur
gulamaya yetecektir. 

«Şarta muallak yasalar» dedim. Bir 
şart üzerine binalar kuruluyor. Bir halk 
tekerlemesi var : 

«Yerden göğe küp dizseler 
Birbirine berkitseler 
'Em alttakimıi çekseler 
iSeyreyle sen gümbürtüyü» der. Şim

di en alttaki çekilirse; bu değişiklik geri 
çevrilir veya referandumdan geri dönülür
ce, o zaman bu gümbürtü, zannederim ki, 
bunu yaratanlarım kulak zarımı patlatma
ya yetecektir arkadaşlarım. 

Sayım milletvekilleni, teklifim amacı 
nedir? Teklifin amacı : Yüce Heyetim 
kabul' etmiş olduğu Anayasa değişiklik
lerimi halkoyuna sunduğumuzda, ana ka
nundaki süreleri bir defaya mahsus ol
mak üzene kısaltmak; yine Yüksek Se
çim Kuruluna, yine bir defaya mahsus 
olmak üzere yetkiler tanımak; özellikle 
sürelerin kısaltılması konuşumda yetkiler 
tanımak ve yine bazı malî ve teknik ko
nular; bir de komisyonda eklenen' bir 
maddeyle yeni «evet» ve «hayır» renk
leri... 

Değerli arkadaşlarım, zannedersiniz 
ki, Anayasanın Halkoyuna Sunulması 
Hakkımda Kamum bir Anayasa hükmü, 
bir ana metin, onda bir defaya mahsus 
istisnalar ve hem de, yine biraz sonra 
(müzakere edeceğimiz kanun teklifimde, 
aynı kanun İçinde esas maddeyi değişti
ren, aynı İkanun içinde uygulamada geçici 
madde getiren hükümler... 

Renk konusuna temas etmiştim. Ama 
maddede mavi ve turuncu olarak hâlâ 
muhafaza edilen renk, bir def acık -önü
müzdeki halkoylaımasında- beyaz ve kah
verengi olarak değiştirilecek. Niçin?.. Bu
nun psikolojik zorunluluğu var mıdır? 
Belki ve muhakkak vardır. Bumun siyasal 
zorunluluğu var mıdır? Bunun mantıkî 
zorunluluğu var mıdır? Niçin mavi renk 
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bırakılmıştır? Yoksa, geçen referandum
da «Mavi Yunan rengidir» sözünün bu 
dönemde Davos ruhuna bir olumsuz et
ki yapmasından mı çekıin ilmektedir? 
(SHP sıralarından alkışlar) Yoksa, Ame
rikan cinsî sapıklarının sloganllarını Türk 
Siyasî hayatına getirenlerin, o sloganla -
ırı beyazın üzerine daha net yazacağı mı 
ümit edilmektedir? (SHP sıralarından al
kışlar) 

'Değerli arkadaşlarım, özelikle Hükü
met ve bu teklifi getirenler ve komisyon, 
renk değişikliğimin zorunluluğunu, kamu 
yararını ispat etmek mecburiyetindedir. 
Yoksa biz, en hafif deyimi ile, Türkiye' 
de astronomi ilmimin siyasî hayatı yönlen
dirmeye başladığı kanısına haklı olarak 
varmış olacağız. 

A. CENGİZ DAÖYAR (Antalya) — 
Artema gibi taktınız. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ko
nuya siyasal! yaklaşımdan önce, çok 
önemli gördüğümüz iki hukukî noktayı 
vurgulamak istiyoruz. Acaba bu Anayasa 
değişikliği bu haliyle halkoyuna sunula
bilir mi? Başka bir ifadeyle, Anayasanın 
amir hükmü karşısında bu Anayasa de
ğişikliği, halkoyuna sunulabilmesi için 
yeterli şeklî şartları taşımakta mıdır? 
ANAP'ım mühendis hukukçuları bazen 
yanlış yapıyorlar, bazen hata yapıyorlar; 
ama genellikle, özellikle 6 Haziran seçim
lerinden kaçmak için gözümüzün içine 
baka baka, Anayasaya aykırı olarak ge
tirdikleri kanunda olduğu gibi, bu ka
nunda da ve genelliklıe kasıtlı açık kapı
lar bırakıyorlar, kasıtlı yanlışlar yapıyor
lar. Bunun da kasıtlı olduğunu temenni 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 175 
•inci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne 
göre, Yüce Heyetin kabul ettiği Anaya-
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sa değişikliği, halkoylamasına sunulmak 
için taşıması gereken şeklî bir şarttan 
noksandır, onun için halkoyuna sunula
maz. Bu fıkra ne idiyor, okuyorurnı : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Ana
yasa değişikliklerine ilişkin kanunların 
kabulü sırasında, (çizin altını) bu Kanu
nun (yani kabul edilen kanunun) halkoy
lamasına sunulması halinde, Anayasanın 
değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin 
birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağı
nı karara bağlar.» 

Yani Anayasa, eğer Anayasanın bir
den fazla maddesi değişmiş ise, bunların 
tümünün birden halkoylamasına sunul
masını kural olarak kabul etmemiştir, 
Yüce Meclis buna karar verecektir; tümü 
mü birden halkoylamasına suınulsun, 
yoksa bazıları birlikte, bazıları ayrı ayrı 
mı halkoylamasına sunulsun? 

Biz şimdi iki madde kabul ettik; bir, 
127 nci maddeyi değiştirdik ve bir de, 
geçici madde ekledik. Geçici madde ek
lemesi de bir Anayasa değişikliğidir. 
Mevcut bir maddenin değişmiş olmıamıa-
sı, Anayasa değişikliği niteliğini yitirtmez 
ona. Anayasamın sistematiği içerisinde 
170 bilmem kaç madde, 20 bilmem kaç 
geçici madde şekliyle bir Anayasa bü
tünlüğüdür. Ona bir geçici madde ilave 
ettiniz mi, Anayasayı değiştirmiş oluyor
sunuz. 

İşte bu nedenledir iki, yapılan Ana
yasa değişikliği sırasında Yüce Heyetini
zin, bu değişikliklerin birlikte oya sunul
masına karar vermemiş olması -böyle bir 
kararın verilmesi, demin de arz ettiğim 
gibi, şarttır- değişikliğin halkoylaması
na sunulmamıasını gerektiren şeklî bir ek
sikliktir; aynen, bir kanunda yürürlük 
maddesinin bulunmaması gibi, şeklî bir 
eksikliktir. Sayın Cumhurbaşkanı bu ek
sikliği kendi tasarruflarıyla tamamlaya-
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mazlar. özelikle Sayın Cumhurbaşkanı
nın, bu yasayı iade etmedikleri takdirde, 
1 inci maddeyi ayrı olarak halkoyuna 
sunmaya karar vermeleri gerekir. Yine 
biliyorsunuz Anayasa Sayın Cumhurbaş
kanına, Anayasa değişikliğine ilişkin ka
nun veya gerekli görülen maddelerinin 
halkoyuna sunulmasına tamir verme yet
kisini tanımıalktadır. 

Sayın Cumhurbaşkanının 1 'inci mad
denin halkoyuna sunulması kararı atam
ışını, pnensıip olarak ço!k önemli gördüğü
müz için talep ediyoruz arkadaşlarım. 
Çünkü biz, geçici maddeye tkacşı -geçici 
maddedir, kabul! edilmiştir- yani seçime 
»karşı olmayan bir partiyiz, bunu her za
man vurguladık; ama biz, mahallî idare
ler üzerinde, geçen gün de dediğim gibi, 
Türkiye Büyük İMlİet Meclisinin siyasî 
vesayetini tesis eden, mahallî idareler 
üzerinde bu siyasî vesayet yoluyla ma
hallî idareleri siyasî İktidarların tasallutu
na bırakan bu kanun maddesinin değişik
liğine karşıyız. Sayın Cumhurbaşkanı da 
bunu dört sene önce böyle düşünmüşler; 
Konsey de bunu bu sekide kabul etmiş 
ve seçimlerin öne alınmasını uygun gör
memiş. 

İşte bu nedenledir ki, altını çizerek 
vurguluyorum, Sayın Cumhurbaşkanı 
eğer bu Anayasa değişikliğini bir daha 
görüşmek üzere Meclise iade etmeyecek-
lerse, 1 inci maddeyi, 127'deki (değişikliği, 
mutlaka ve mutlaka halkoyuna sunıma-
lıdırllar, SHP'nin isteği budur arkadaşla
rım. 

Yüksek Seçim Kuruluna da burada 
bir görev düşüyor. Bütün bu aşamalarda 
iş düzeltilemezse, kanımızca Yüksek Se
çim Kurulunun da, Anayasanın 127 nci 
maddesinıeki şeklî şart yerine getirilmedi
ği için; yani maddelerin birilikte mi, ayrı 
mı oylanacağı konusunda Meclis iradesi 

mevcut olmadığı için halfcoyl amasının 
yapılamayacağına karar vermesi gerekir. 
Yüksek Seçim Kurulu siyasî tercih yapa
maz. Bu, bir siyasî tercihtir. Onun için, 
Yüksek Seçim Kurulu bu siyasî tercihle 
karşı karşıya bırakıllmııştıır ve Yüksek Se
çim Kurulunun bu konuda karar vere
rek halkoyiarnasının yapılamayacağını 
tespit etmesi gerekecektir kanısındayız. 

Sayın Başkan, ikinci hukukî konu dia, 
bu yasa tekliflinde mevcut bir hükümle 
yasalardaki süreleri kısaltma yetkisi Yük
sek Seçim Kuruluna tanınmaktadır. Bun
dan önceki yasalarda da bu yetkiler var 
ve pratikte uygulandı; ama hiçbir zaman 
abes emsal olamaz. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin seçim yasalarındaki veya 
diğer yasalardaki süreleri kısaltma yet
kisini Yüksek Seçim Kuruluna devretme
si Anayasaya aykırıdır. 

Anayasanın 67 nci maddesi çok açık. 
Anayasanın 67 ncıi maddesi, seçme, seçil
ime ve halkoylamasına katılma haklarının 
kanunla düzenleneceğini amir. 

Bu hakların kategorisi hududu, çerçe
vesi nedir? Bunun içinde .askı sistemleri, 
askı günleri; bunun içinde propaganda 
günleri; bunun içinde 298 sayılı Yasanın 
ve diğer sayılı yasaların, muayyen gün
lerde yapılmasını öngördüğü işlemler 
vardır. 

Anayasa 67 nci maddesiyle «Bunu ka
nun düzenler» diyor. Yine Anayasanın 7 
nci maddesi «Yasama yetkisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisıininir. Bu yetki dev
redilemez» diyor, tşte, Meclis bu kara
rıyla yasama yetkisini Yüksek Seçim Ku
ruluna devretmiş oluyor. Bu nedenle ka
nunun süreleri kısaltma konusunda Yük
sek Seçim Kuruluna verdiği; yetki Ana
yasaya aykırıdır. 

Arkadaşlarım, bunun bir ide somut is
patını mı istiyorsunuz? Eğer Meclis bu 
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yetkiyi Anayasaya devretme yetkisini haiz 
ise, niçin dün kabul ettiğiniz Anayasa de-
ğişMiğindeki geçici maddeye «Yüksek 
Seçim Kurulu bu süreleri kısaltabilir» di
ye bir hüküm koydunuz? Haklı olarak 
koydunuz onu; çünkü Yüksek Seçim Ku
ruluna bu yetkiyi devredemezsiniz. Dün 
koyduğunuz hüküm daha yürürlüğe gir
memiştir. O yürürlüğe girmeden Referan
dum Kanununa koyduğunuz bu hükmün 
anayasal dayanağı yoktur. 

Sayın Başkan, işlin siyasal yönüne 
yaklaşmak istiyorum. Bunun başında halk 
edebiyatı gelmektedir; daha doğrusu halk 
sevgisi edebiyatı gelmektedir. Halka git
mek, halkı sevmek, halkı hakem tanımak, 
en sonunda halkın: bağrına gitmek ve ba
zı mizah yazarlarının da söylediği gibi, 
halkın bağrında yeşermek veya halkın 
bağrında ölmek... Ne kadar ulvî yakla
şımlar, ne kadar ulvî sözler; laıma acaba 
Sayın Başbakanın gerçek niyeti, gerçek 
kanaati, gerçek arzusu bu ımudlur? Acaba 
Sayın Başbakan, «Allahtan bir şey olsa 
ıda, şundan geri dönsek» diye aylhızken 
dua etmiyor mu? İnanın ki -benim ka
nım- dua etmektir. 

Değerli arkadaşlarım, esas niyet bu 
değildir, arz edeceğim. Eğer siz, «Halk en 
büyük hakemdir. Halkı seviyoruz, halktan 
kaçmıyoruz» demiş iseniz, buna inanıyor
sanız, lütfen şu suallere cevap veriniz : 
Niçin 300 oyu bulmanın çabalarını gös
terdiniz? Her ne kadar şeklen taviz ver
mediniz; ama, «önce kabul edin, arka
sından televizyondaki propaganda süre
lerini ve yasakları konuşabiliriz» dediniz 
ve gene siz, eğer halka gitmeyi esas kabul 
ediyor idiyseniz, niçin bir partinin hazi
randa seçim istemesi üzerine mecburen 
bu işe angaje olarak ve onlarla işbirliği 
yaparak 300'ü bulabileceğiniz zannıyla bu 
teklifi sıkışık bir sürede getirdiniz? Yok
sa bunu daha önce de getirirdiniz. 
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Değerli arkadaşlarım, inandınız, zan
nettiniz, size destek verilecek, 300'ü bu
lacaksınız. Eh, bir halk sözü vardır, ma
hallenin delikanlısına güvenip gerdeğe gi
rersen, sonu bu olur arkadaşlar. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — Kim o mahallenin deli
kanlısı, kim?.. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, «'Mahallenin deli
kanlısı» diye muayyen bir kişiyi tavsif et
miyorum. Bu bir halk deyimidir (ANAP 
sıralarından gülüşmeler) ve «Gerdek» sö
zünü de kürsüye getiren ben değilim, Sa
yın Başbakandır. Sayın 'Başbakan bunu 
başlattığı için, biz münasip bir zamanda 
cevap vermenin fırsatını kollamaktaydık. 

Değerli arkadaşlarım, yine Sayın Baş
bakan dün aynen şöyle söylemiştir : 
«Halka gitmek en esaslı yoldur.» Demek 
ki, Sayın Başbakan bunu kabul ediyor. 
Peki, 300'ü bulsaydı?.. Halka gitmeye
cekti. İşte bu da halk edebiyatında, bu da 
halk sevgisi edebiyatında ne kadar sami
mi olunup olunmadığım gösteren gerçek 
ifadelerdir. 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay) 
—• Anayasa gereği değil mi o? 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
300'ü geçerse gitmez arkadaşım, Anaya
sayı aç da oku, onu Cumhurbaşkanı 
gönderir. 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay) 
— Anayasanın gereği Sayın Bayazıt, git
mez tabiî. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko-
nuşmaya'lım. 

Sayın Bayazıt, süreniz dolmak üzere
dir. 

M. TURAN BAYAZIT (Devaımla) — 
Yine önemli bir konu, Sayın Başbakan 
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dün aynen şu sözü söyledi İter arkadaşla
rım; ne vesileyle söylediler, önce onu 
vurgulayayıım : istifa konusunda; istifa 
ederim, etmem, etmem1 gerekir, etmemem 
gerekir... Etmemeleri gerektiğini teyit 
için, «175 inci madde tatbikatından baş
ka bir şey olmadığını açık seçik takdir 
ediyorum.» Zabıtlıarda var bu, Sayın 
Başbakanın ısözü. Yani bu halkoylaması, 
mekanik çalışan bir mekanizma. 175 inci 
madde bir şekil getirmiş, o şekil gerçek
leşecek. Bu, mekanik çalışıyor. Bu çıkan 
oyların bir ımesajı, bir anlamı yoktur de
mektir bu, arkadaşlar. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Yoo, bir anlamı var. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Eğer siz «175 imci maddenin sadece bir 
tatbikatıdır» derseniz, bunun anlamı bu
dur ve hiçbir zaman sizin dışınızdaklileri 
ve hatta hatta sizin içinizdekilerin die pek 
çoğunu bunun samimiyetine inandıramaz
sınız. 

Sayın Başkan, halkoylaması, ANAP 
iktidarı için siyasal! bir stepnedir. Lastik 
patlamıştır, stepneyi takıp menzile ulaş
mak istemektedir ve bu davranışlarıyla 
da, kanımca, halkın iradesiyle alay edil
mektedir. 

MUSTAFA 1STEMİHAN TALAY 
((İçel) — Ama, stepne de patlak. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Sayın Başkanım, halkoylamasının «evet» 
veya «hayır» şeklinde çıkacak bir sonucu
nun hukuksal ve siyasal açıdan değerlen-
dirilımesi nasıl yapılabilir? Bir istifa me
selesi gündeme getirildi; Sayın Başbakan 
bir tahterevalli kurdu ortaya, bir başına 
kendileri oturdular, bir başına da bizimi 
sayın genel başkanımızı oturtturuyorlar; 
ya ben aşağıdayım, ya sen yukarıdasın... 
Konu bu değil arkadaşlar; •istifa' konusu 

bu değil. Dikkat edin mesajlara, dikkat 
edin sözlere; hiçbir zaman hükümetin is
tifası deyimi kullanılmamıştır. Evet, Ana
yasa oylaması hükümetin istifasını günde
me getirmez, Anayasada prosedür açık
tır; ama Anayasa oylaması eğer «hayır» 
şeklinde tecelli ederse, hukukî, şeklî bir 
zorunluluğa bakmadan, «Ben, De Gaulite 
gibi sonunda istifa ederimi demedim» di
ye bir zikir meselesi yapmadan, Sayın 
Geneli Başkanımızın deyimiyle, Sayın 
lözat'ın gitmesi gerekir arkadaşlar. Bu, 
ne siyasî bir anlayış meselesidir, nıe si
yasî bir mantık meselesidir; bu, siyase
tin, «iki kere iki dört olur» gibi doğal 
kuralıdır. Siz, hükümetin ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisine hâkim olan grubun 
ve dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Mec
lisi kararlarının tek hâkimi olacaksınız ve 
bu konuyu kişisel tercih ve takdirinizle 
gündeme getireceksiniz, şeklî demokrasi 
içinde son sözü siz söyleyeceksiniz ve 
karşısında bulunduğumuz tablo, kişisel 
tercih ve takdirin neticesi olacak; sonu, 
sizin arzu ettiğiniz gibi, istediğiniz gibi, 
hedeflediğiniz gibi çıkmazsa, bunun siya
sal bir riski olmayacak... Bu mümkün 
değildir arkadaşlar. Bunun siyasal riski 
vardır. Bunun siyasal riski Sayın Özafm 
siyasî kaderidir. Bugün yüzde 3'6 oyla de
folu ANAP iktidarı, bir de halkoylama-
sında şamar yediği takdirde, bilmiyorum 
ki, Sayın Baş bakan görevinde kalmayı 
içine sindirebilecek midir? 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sin
dirir,.. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, müsaade 
eder misiniz; süreniz geçmiştir, lütfen to
parlayın efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Sağolun Sayın Başkanını, toparlıyorum 
efendim. Bundan sonra Sayın özal keli
mesini ağzıma alımamki konuştursunlar, 
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yoksa Sayın Başbakanın adını kullandık 
rnı konuşturmuyorlar. Toparlıyorum. 

BAŞKAN — Başkanlığımızın öyle bir 
tutumu yok efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım1, evet, Sayın Baş
bakan gidecektir, gitmelidir, siyasî gerek 
budur, dedik. Bunun bir müeyyidesi var 
mıdır, bunun bir jandarması, polisi, ic
racısı var mıdır? Vardır arkadaşlarım'. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — Sizsiniz, sizden başka yok. 

M. TURAN BAYAZIT {Devamla) — 
IBunun jandarması, polisi, icra mıemunı 
bugünkü kamuoyıudur, bunun jandarma
sı, poli&İ icra memuru tarihin ıkamuoyu-
dur. Eğer Sayın özali onların infazına rı
za gösteriyorsa, «evet» çıkan bir halıkoy-
lamasından sonra görevine rahatça de
vam1 edebilir. 

Acaba Anaımuhalefet -Partisi Lideri 
istifa etmeli midir? Şimdi arkadaşlar, ya
ni, bunun, inanın, mantığını anlamak 
zor. Güven veya güvensizlik hangi konu
da olur? ©ir görev konusunda olur. Bir 
görev verilir, o görev nedeniyle güven ve 
güvensizlik olur. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
UU (Sivas) — Doğrudan doğruya güven 
isterse olur. 

M. TURAN BAYAZIT ((Devamla) — 
Bugün, Anamuhaüiefet Partisi halktan bir 
iktidar görevi almamıştır. İktidar görevi 
lalan sizsiniz. Halk güvensizliğini size gös
terecektir. Bir Anaımuhalefet Partisinin 
Liderinin kaderini Anavatan Partili veya 
şu partili seçmenlerin oylan tayin ede
mez; ama iktidarın kaderini bütün seç
menlerin oyları tayin eder. (ANAP sıra
larından gülüşmeler) Sen onun manasını 
anlasan, gülmezsin. 

Önün için, Sayın Genel Başkanımızın 
dün şurada söylediği söz kuilaklanımda 
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çınlıyor. Sayın Başbakan o sözü pek duy
madı veya öyle davrandılar. O söz kulak
larımızda çınlıyor ve Sayın Genel Baş
kanımın izniyle tekrarüyoruım : Saym 
Özal, Sayın Genel Başkanımız, eğer halk
oylaması, «evet» çıkarsa istifaya hazır ol
duklarını, burada söylediler. 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Hayır, öyle söylemedi. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Eğer, «hayır» çıkarsa, sizin de istifaya ha
zır olduğunuzu; ancak ve ancak sizin da
ha önce söylemeniz gerektiğini söylediler. 
Zabıtları açın okuyun. 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
İşte öyle... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — 
Biz bunu tekrarlıyoruz Sayın Başkanını; 
çünkü, inanıyoruz ki, halkımız aklıselimi 
ile hareket edecektir; çünkü, şuna da siz 
inanmalısınız ki, SHP, ANAP değildir. 
(ANAP sıralarından «Olamaz zaten» ses
leri) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
halkoylamasının memleketimiz için ha
yırlı olmasını diliyorum. Halkımız bu de
ğişikliğe «hayır» dediği zaman demokra
siyi kurtaracaktır; halkımız bu değişik
liğe «hayır» dediği zaman mahallî idare
lerin demokratik yapılarını teslis edecek
tir; halkımız bu değişikliğe «hayır» de
diği zaman, memlekette kim olursa olsun, 
adı ne olursa olsun, bir kişinin hâkimi
yetine «dur» diyecektir; halkımız bu de
ğişikliğe «evet» dediği zaman, Tanrı bu 
memleketi korusun. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — Bunları kampanyada söy
leyin, burada değil. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın 
Bayazıt. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın 
Mehmet Gazioğlu; buyurun efendim. 
(DYP sıralarımdan «Bravo» sesleri, alfcış-
lar) 

Sayın Gazioğlu, süreniz 20 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA B. MEHMET 

GAZİOĞLU (Bursa) — Teşekkür ede
rim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
referandum1 kamunu teklifimin tümü üze
rinde Doğru Yol Partisi Grubu adına gö
müşlerimizi arz etmek üzere huzurumuza 
gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce 
Heyetlinizi şahsım ve grubum adıma selamı-
lryoruım. 

Bugün Yüce Mecliste, altıncı gündür 
ki, Mart 1989 tarihinde yapılacak olan 
mahalli seçimlerim Kasım 1988 tarihinde 
yapılabilmesi için Anayasa değişikliği mü
zakereleri, bilabara referandum kanunu 
üzerindeki değişliklik ve bilahara da Ma
hallî İdareler Kanunu hakkındaki deği
şiklikleri müzakere etmekteyiz. 

Sadece, Mecliste oturulan şu sıralar
da çoğunlukta olan siyasî iktidarım, Tür
kiye'deki rejimim önümde nasıl büyük bir 
enged olduğumu, bugünkü siyasî iktidarın 
kafasının Türkiye'nin dernokratiikieşmıesi-
>ne nasıl mani olduğunu şu 'altı gün içim
de yine birkaç defalar görmeye şahit ol
duk. 

Esasen, mevcut siyasî iktidarım men-
şeime bakıldığı zaman herhangi demokra
tik bir hareket beklemek de, abesle işiti-
-galdir.] Zira, bu siyasî iktidar, varlığımı 
bir askerî müdahaleye borçludur; blir as
kerî müdahalenin ürünüdür. Oraya' sığım-
mıayı sık sık kendisine yol edinmektedir. 
Demokrat değildir. Hukuk devletiyle her
hangi bir ilgisi söz konusu değildir. Bile 
•bile Anayasayı çiğnemekten çekinme

mekte, kanunlara, kurumlara riayet et
memektedir. Bu siyasî ikitidar, tesadüfen 
elime geçtirdiği hükümeti bırakmamak için 
dinden ne gelirse yapmaktan da çekin
memektedir. Çeşitli sebeplerle ve daha 
çok da devlete sığınarak tutmak istemek
tedir. 

Siyasî iktidarın ne yaptığımı bilmezli-
ğinlim ve uzlaşımacı olamayışımın netice
sinde, dün referandum ortaya çıkmıştır, 
Takdir edersiniz ki, referandum direkt 
bir demokrasi vasıtasıdır. Bugün içim dün
yada küçük devletlerin kullandığı, nüfus 
sayısı az olan devletlerin kullandığı bir 
müessesedir. Bizim gibi, Türkiye gibi 
büyük ve nüfusu kalabalık olan memle
ketlerin çok önemli konularda tevessül 
ettiği bu müessesle, maalesef mevcut si
yasî iktidar tarafımdan 'basitleştirilmiş, 
mevcut siyasî iktidar tarafından, her za
man gidilebilir bir yol, bir yöntem ha
line getirilmiş ve yozlaştırılmıştır,: 

6 Eylül 1987 tarihinde de bir refe
randum yaptık. Dünyanın hiçhir yerimde 
cezaî ve hukukî sahalarda halkoylaması-
ma başvurulmamış iken, Türkiye Cumhu
riyetinde Başbakanlık yapmış büyük dev
let adamlarımın siyasî halklarımın iadesi 
içim bir referanduma gitmekten çekıimıme-
dimiz. İnsan halklarımın verilmemesi içim 
ide maalesef ne lazımsa yaptınız, 

Bugün gündemimizde gene bir refe
randum var. Daha 6 Eylül 1987 tarihlin
de yapmış bulunduğumuz referandum ka
nunu üzerinde birtakım tadilatlara giriş
miş bulunuyorsunuz. 

Sayım mliUetvefc'iiHeri, önümüzdeki ma
salarda isimlerinizle birlikte ret ve kabul 
kelimelerinin yazılı olduğu ıtabelaHaıra bak
tığınız zaman, ret ve kabul oylarında 
hangi renklerim kullanılması gerektiği bel
li iken siiz, bizim grup sözcümüzün bu
rada defalarca söylediği gibi, kendi fc°y-
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duğunuz kaideye ikinci defa uygulanma 
imkânı vermemekte direnmektesiniz. Bun
dan bir yıl evvel referandum kanununu 
yapan sizler, referandum kanununun ka
bulünden 120 ıgün sonra oylama yapıla
cağı hükmünü koymuş liken, gene dün ko
misyonda, muhalefet grubunun büyük 
engellemelerine, muhalefetine rağmen, 40 
güne indirmekte bir beis görmediniz. 

Neden 40 ıgüne indiriyorsunuz? Bu, 
gene her zamanki gibi, bir evvelki, yap
tığınız hareketin yanlışlığını kabuldür; do
layısıyla bütün yaptıklarınızın yanlışlığını 
kendinizin kabul1 etmesi demektir. Ancak, 
Anayasanın içine koyduğunuz seçim ta
rihine uymak için 'bu yola tevessül et-
meık zorunda kaldığınızı da kabul ediyo
ruz; ama Anayasanın içine ek bir madde 
Me 13 Kasım tarihlimi koymanız da fev
kalade antidemokratik bir usuldür, ileri
de mutlaka çokça tartışılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün 7 Ağus
tos 1988. Anayasa değişikliği şayet bugün 
kesinleşmiş olsa, mevcut ve amir hükme 
göre 120 ıgün sonra; yanli 7 Aralık 1988 
tarihinde mahallî seçimlerin yapıilabilıme-
si .gerekir. Halbuki Anayasaya 13 Kasım 
1988 tarihini koymaktan maalesef çekin
memiş bulunuyorsunuz. 

Gene, SHP sözcüsü arkadaşımın bu 
kürsüden arz ettiği gibi, acaba şu refe
randum kanunu teklifinin bugün burada 
görüşülmesi, müzakere edilmesi meşru 
mudur? Anayasa değişikliği henüz Dev
let Başkanı tarafından tasdik edilmemiş 
iken, Resmî Gazetede yayınılanmamış 
iken, herhangi bir katiyet kespetmemiş 
iken, ikinci merhaleye geçme hakkını ne
reden ve kimden alıyorsunuz? 

Devlet Başkanı size bir vaatte ırii bu
lundu, Devlet Başkanının 'bir taahhüdü 
mü vardır; yoksa Devlet Başkam bir no
ter midir, bir tescil mercii midir? 

Esasen Devlet Başkanı Türkiye Dev
letini savunmak durumunda olıan kişidir. 
Eğer bu Kanunu bu şartlarla imzalarsa 
da sorumluluktan kaçması da söz konusu 
olmayacaktır;.. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Ne de
mek, ne demek yahu?.. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istan
bul) — Beyefendi, Reisicumhurum ade
mi mesuliyeti vardır. 

BAŞKAN — Sayın Brgüder, lütfen 
müdahale etmeyin efendim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — Reisicumhur savunmuş bir avu
katım ben efendim. 

BAŞKAN — Efendim bu sözün mu
hatabı siz değişiniz; lütfen müdahale 
etmeyim. 

Devam edin efendim. 
MEHMET ABDURREZAK CEY

LAN (Sürt) — Atın dışarı Sayın Başkan. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

iBAŞKAN —' Lütfen arkadaşlar, rica 
ediyorum. 

Devam edim efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan

bul) — Ben avukatım beyefendi. 
B. MEHMET GAZİOĞLU (Devam

la) — Ben de avukatım. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
B. MEHMET GAZİOĞLU (Devam

la) —Sayın miılletvebileri, gene de bun
ların hepsi gerçekleşmiş olsa, sizin uygu
lamak istediğiniz takvimi gerçekleşmiş ol
sa, o takdirde mahallî seçimlerin yapıl
masına ancak bir aylık bir müddet kala
caktır. Belki de bir aydan daha kısa bir 
müddet kalacaktır. Bu nasıl seçimdir? Bu 
bir baskın secim değil! midir, bu bir bas
kın değil midir? Bir ay içinde Türkiye' 
de genel seçimlerin yapılabiknesü müm
kün müdür? 
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YAŞAR ALBAYRAK (İstanbul) — 
Elbette yapılabilir. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aibayralk, lütfen 
efendim. 

Devamı ©din efendim. 
B. MEHMET GAZtOĞLU (Devam

la) — Değerli arkadaşlarım, referandum, 
dürüst seçimin yapılmasının ortamını bul
maktır. Biz Anayasa değişikliğine, dikkat 
'ederseniz, «Hayır» demedik. (ANAP sıra
larından «Evet de demediniz» sesleri) 
«Evet» de demedik. Çünkü sizin gayeniz 
Anayasa değişikliği yapmak değildi. Sizin 
gayeniz Kasımda seçknl yapmaktı, dürüst 
olmayan seçimi yapmaktı. Biz onun içlin 
«evet» demıedik. (DYP sıralarından al
kışlar) Dürüst olmayan bir seçim iktida
rın yanlış ellere geçmesine sebep olur; 
yanlış ve ehliyetsiz ellere geçmesine sebep 
olur. 

Takdir edersiniz, seçim ile geçim 
yarayana gider birbirine bağlıdır. Hakiki 
olmayanın iktidarı, sıkıntıların menşei-
dir. Marta kadar dayanma gücünüz kal
madığı için, bu seçimi Kasımda yapmak 
istiyorsunuz. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — 
siz ekimi istemediniz imi? 

B. (MEHMET GAZtfOĞLU (Devam
la) — Çünkü tekrar, «Ben apfcalmıyım, 
ben enayi imiyim?» diyebilmek için Ka
sımda yapmak zorunluluğunu hissedi
yorsunuz. (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gü
rültüler) 

»KEREM GÜNEŞ (Kars) — Kaçma
nızın bahanesi. 

B. MEHMET GAZtOĞLU (De
vamla) — Bunun içim de usulüne uy
gun seçim yapmaktan kaçıyorsunuz. 
Milletin sırtında boza pişirmeye devam 
etmek istiyorsunuz. Onun içindir ki, . 
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demokrasi eşittir seçim noktasına gelin-
ımiştir. 

GÖKSEL KALAYCIjOĞLU (Anka
ra) — Siz seçimi ekimde istemediniz 
mi? 

B. MEHMET GAZÎOĞLU (Devam
la) — Seçim dendiğimde, dürüst olmayan 
bir seçimi anlamayan kimselerle konuş
mak bile abestir. (DYP sıralar undan 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Dünyada, 
dürüst seçim denince, dürüst olmayan 
seçimi anlamayacak 'başka bir iktidar' 
da düşünemiyooruz. (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Siz, ©ki
mi istemediniz mi? 

B. MEHMET GAZtoĞLU (Devam
la) — Biz, bu konudaki bütün iyi ni
yetimizi gösterdik. Siz, fiilî iyi niyetsiz-
lilfcte bulundunuz. 

M. RAUF ERTEK'İN (Kütahya) — 
Kaçarak... 

B. MEHMET GAZtOĞLU (De
vamla) — Biz, dürüst seçim şartını ileri 
sürdük; «Nedir» demek lüzumunu bile 
'hissetmediniz. 

AYHAN UYSAL ((Çanakkale) — 
Gazeteleri oku. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, lütfen... 
B. MEHMET GAZtOĞLU (Devam

la) — Değerli arkadaşlarımı, 3 ay daha 
beklenseydi, ıbu memleket, bu vatandaş 
ine kaybederdi:?.. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Karda 
kışta seçim mi olur? 

B. MEHMET GAZtOĞLU (Devam
la) — 25 Martta seçimi yapan sizler
siniz; bundan evvelki seçimi yapan siz
lersiniz. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Mec
buriyet vardı o zaman. Şimdi karda kış
ta olur mu? 
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BAŞKAN — Sayın Güneş, müda-
ha'je etmeyim lütfen. 

B. MEHMET GAZİOĞLU (Devam-
Ja) — (Böyle, Meclisi olağanüstü 'top
lantılara çağınmaya, 25-26 ımilyon k'.şi-
yi referanduma götürmeye, devlet büt-
çes'ni, mıilleti, insanlarn mıilyomlarca lira 
zarara sokmaya ne hakkınız vardı, ne 
gereği vardı?.. 

GÖKSEL KALAYCnOĞLU (Ankara) 
— Siz demediniz mi «Ekimde seçim ya
pılsın» diye? 

B, MEHMET GAZİOĞLU ((De
vamla) — Bütün bunlara rağmen, hal
ikın karşısına çıkma cüretini göstenme-
mize şaşıyorum. (ANAP sıralarından <gü-
-rültüler) 

MONtR F. YAZICI (ÎMatnisa) — 
Ekimde olsa diye siz öncü oldunuz. 

B. MEHMET GAZİOĞLU ('Devam
la) — Vatandaş, iç:nde bulunduğu du
rumdan çıkmayı istemektedür, sizden üm;-
dimıi kesmiştir. Pahalılık, yoksulluk, işsiz
lik, enflasyon, gelir dağılımındaki bo
zukluk, toplu konutlandaki iflas... 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Anka
ra) — »İyi ya; seçime gidelim. 

B.MOHiMET GAZIİJOĞLU {Devaım-
la) —Devlet imıkânlarının kötüye kulla
nılması, vatandaşı bezdirmiştir. 

Sayım ımiMetvekiilleri, devlet imkân
larımı bunca kullanmanıza rağmen, se
çimi kanunumu en kötü şekilde kulları-
ımaınıza rağmen, devletin radyo - tele
vizyonunu Ikemdimize tamamen alet et-
ımenize rağmen, aldığımız yüzde 36 oyu 
bu kere çok çok arayacaksınız. 

Rejiımimiz, temsilî demokrasi rejimi
dir. Artık temsil kabiliyetiniz kalma-
rnıışıtır. Millet verdiği yetkiyi sizden çek
iniştir. Esasen Türkiye'deki) rahatsızlık 
da bundan ileri gelmektedir. «Bumal-
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dik. açız; bizi bunların elimden kurtarın» 
diye feryat eden millet, sizin 100 rnıil-
yarlık otomobili, tmidyarlarca 'liralık uçak 
aldığınızı görüyor. iSizin, kendimiz için 
var olduğunuzu; millet içim, memleket 
için, fakir fukara için var olmadığınızı 
biliyor. 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Anka
ra) — tyi ya; seçime 'gidelim. 

B. MEHMET GAZİOĞLU (Devam
la) — Ülkede birtakım insanlara karşı 
nasıl bonkör, birtakımı insanlara karşı 
da naal cimri; adil olmayan, kendisi gibi 
düşünmeyenleri çeşitli yollardan susturma
ya kalkan idarenizi ibretle izliyor. Ül
kemiz artık 'hükümetimizi taşıyamıyor. 

'Millet, azdırdığımız enflasyonun se
bebimi, ta Abdülmecit'e kadar giden 
idarecilere bulmanıza artık kanmıyor. 
750 milyar dolayında seyreden emisyo-
mu 5 trilyona çıkardığınızı; şimdiden 
ağustos ayı içerisinde borçlarınızı öde
yemez ihale geld'ğı'nizi, piyasayı*, bamka-
larî silip ısüpürdüğünüzü dikkatle izliyor; 
işte bu sebeple ide milletin karşısına ma
sı1! çıktığımıza şaşıyoruz. 

'Sayın milletvekilleri, devlet hayatın
da mesuliyetle selahiyet yan yana gider; 
devl'et ıhayaitmda mesuliyetle selahiyet 
eşittir. Papandreu ile oturup konuşan, 
sohbet eden, uzlaşan, ta ayağına kadar 
giden sizim uzlaşmaz tutumunuz sebebiy
le - eğer Devlet Başkanı Anayasa deği-
•ş';k!iğ;mi onaylarsa - ımi'llete gideceğiz. 
Eğer, başarılı) olursanız gururunuzdan, 
koltuklarımızın kabarmasından, çalımınız
dan geç'limeyeoektiır ve hakkınızdır. Ba
şarısız olursanız, mesuliyeti ve müeyyi
desi kesimlikle İstifadır. (DYP şuraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar) Ar, baya, 
düşünce ve akıl sahibi bir hükümetin 
bundan başka bir seçeneği de söz konu-
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su değildi! r. i()DYP sıralarından, «Bravo» 
sesllerıi, alkışlar) 

Referandumla ımiletin karşısına çı
kan bir hükümetim, istediği neticeyi el
de edememesi hainde, istifadan başka 
'bir yolu bulunamaz. «Hukukî bir mec
buriyet yok» denilerek dişim geçiştirilmesi 
mümkün değildir. Dön, yine ibir arka
daşımı >bu kürsüden sizlere arz etti: De 
Gaulİe geldi, Fransız (Milletime, «"Ey ahali, 
ben eyalet sistemime (gitmek istiyorum; 
benim istediğimi kabul1 edim» dedi; Fran
sız Milleti etmedi, De Gaulle çelkfci gitti.. 
Onurluca yapılması gereken hareket 'bu
dur. Bundan başka bir hareketi, onursuz 
hareket olarak vasıflandıracağız. (DYP 
sıralarımdan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın GazioğlU, süreniz 
dolmuştur, toparlayın efendim. 

B. MEHMET GAZİOĞLU (Devam
la) — Referandum, millet için çok bü
yük bir fırsattır; Allah'ın sevk ettiği bir 
yoldur, ımilletln beklediği sabalhtır. Biz 
milletimize soracağız: Bu hükümetten 
kurtutaak istiyor musun? İşte fırsat, gös
ter kendimi. «Yandım, yakıldım» demi
yor mu idin, «Kurtar bizi» demiyor mu; 
lid'm; dediğ'm doğru ise, ki, doğrudur; 
doğru olduğuna imamıyor ve görüyoruz, 
'bunlardan kurtulmadıkça şikâyetlerimden 
kurtulman da söz konusu değildir. 
(ANAP sıralarımdan gürültüler; DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

ANİAP iktidarının yapabilteceği hiçbir 
şey kalmamıştır. Türkiye ANAP îkiti-
darından artık hiçbir şey de ummama-
İldir, uımaımaz. 

Sayım milletim liste samdık önüne geli
nmiştir, beklediğimden de çok çabuk gel-
mişt"r. Dört sene sonra çılkacak fırsat 
bugünden çıkmıştır. (Referandum ANAP 
'İktidarımın zeval sebebi olacaktır. Allah 
kuyuyu açmıştır, millet kurtukcafctır. 

ANAP İktidarımın millet nezdinde kre
disi de kapanmıştır. (ANAP sıralarından 
gürültüler) Referandumum milletimiz, 
memleket imiz içim hayırlı olması dile
ğiyle hepimize saygılar suınuyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın 
Gazioğlu. 

Anavatan Grubu adıma Sayın Gökhan 
Maraş; buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Sayım Maraş, süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA GÖKHAN 

MARAİŞ {Kırşehir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; yüce heyetinizi say
gıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarımı, görüşülmekte 
olan 3376 sayılı Kanunda değişiklik 
yapillmasuna ilişkin kanun 'teklifimin ama
cı, Türkiye Cumhuriyeti Anay asasının 
127 mci maddesinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisince yapıllan değişikliğim sıh
hatli bir 'biçimlide halkoylamasıma sumul-
ımasımı ıtemimdir. Anayasam izim 175 imci 
(maddesi işlemeye başlamış, yüce (Mecli
sim ve halkım katılmasıyla Anayasada 
değişiklik yapabilme imkânı doğmuştur., 
Demokrasiımıiz bakımından bu hal önem
li bir hadisedir. Demokrasililerde meclisim 
'iradesi ve halkım oyu ile anayasalar de-
ğişehimelidir. Anayasa kuralları, değiş
mez kurallar değildir; fakat, Türkiye' 
de, zaman zamnam, Anayasa ve kanunlar 
üzerinde değişiklik yapılmaya başlandı
ğımda, hele hele mesele seçim meselesi 
olduğumda, muhalefet partilerimin ısrar
la, değişmez ve katı kuralıları olduğunu 
belirtmelerimi ve bu konuda çaba sarf 
etmelerimi de anlamak ımümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, referandum, 
demokraıtik hayatımızda yeni işlemeye 
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başlayan, çok önemli bir müessesedir. 
Devlet yönetiminde, önemli karaırlar 
alınırken, vekiller asille; yani millete da-
mıışımahdır. Millet, gerçek İradesini belirt
melidir. öyle zannediyorum İki, 1980 
öncesinde, referandum müessesesi siyasî 
hayatımıza girmiş öteydi, memleketimiz 
karanlık ve toadireli günlerden geçme
yecek, millete danışmak yeni bir umut, 
yeni bir çıkış yolu olarak düşünülebiie-
oekti, 

Sayın milletvekilleri, süratle hazır
lanmakta olduğumuz referandum, bir gü-
venoylaması değildir; Anayasamızın 175 
inci maddesinin işlemeye başlaması ve 
mahallî idareler seçiminin takviminin 
hazırlanmasıdır. Bu Anayasa değişikliği 
•ile millete varılıp sorulacaktır; referan
dumu, «Seçimi işitiyor musun, istemiyor-
mıüsum?>> şeklinde bir danışma olarak 
görmek gerdkıir. 

Bu değişiklik ile ımaihallî idareler 
seçimlerinim, Yüce Meclisin iradesi ile 
bir yıla kadar öne alınabiılme imkânı 
doğmaktadır. Milletvekilli seçimlerini 
erkene alabilen Yüce Meclise, mahallî 
idareler seçimlerini erkene alma yetkisi
nin verilmemesi, Anayasada olan bir ek
sikliktir. Bu eksiklik, Anayasamızın 127 
nci maddesıimde yapılan değiışilklilk ile gi
derilecektir. Mahallî idareleri, Yüce Mec-
isten ayrı düşünmek mümkün değildir. 
Yüce Meclisin, nasıl1 genel seçimleri er
kene alma 'imkânı varsa, aynı (şekilde, 
mahallî idareler seçimlerini de erkene 
alma imkânı olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu zamana 
kadar, (1983, 1985 ve 1986 yıllarına ka
dar) ülkemizde görülmeyen, dünyada da 
görüleceğini pek sanmadığıımız bir konu 
var: Muhalefet partileri 30 Kasım 1987 
(milletvekili seçimlerinin ve 1988 yılında 
yapılması şu anda kanun değişikliği ile 

sağlanmaya çalışılan ımahaıllî idareler se
çimlerimin öne alıınmasına hep muhale
fet etmişler, seçimin olmaması konusun
da çok ciddî çabalar sarfetm'ş'lerdir. Se
çim olmayan bir demokrasi düşünmek 
mümkün değildir. Seçim demokrasi sinim 
en önemli unsurudur. Seçim millete da
nışmak, millıöfcin hakem olmasını iste
mektir, Muhalefetin kendisimi ispat et
mesi, büyümesi, iktidara aday olduğunu 
ıbeürtebilmesi de zaten ancaik seçimle 
mümkündür. Seçim olmadan sadece 
Meclis kürsülerinde söylemekle veya ga
zete sütunlarına beyanat vermekle mu-
halafetim 'büyüdüğünü, iktidara aday 
olabildiğini ispatlayabilmek mümkün de
ğildir. (Bu da ancaik, demokrasinin en 
esaslı unsurlarının başında gelen seç'im 
ile mümkündür. 

Muhalefet içim yeni seçim iyeni umut 
demektir. Hal böyle iken, her me hik
metse bizim muhalefet partilerimiz ale
nen ve resmen seçimden devamlu suret
te - 1987 yılı dahi - kaçmaktadırlar. 

GÜNEIŞ G Ü R S E İ J B R (Tekirdağ) — 
Girmedik mi yami? Seçime girdik, hâlâ, 
«kaçtı» diyorlar. 

GÖKHAN MARAŞ (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarımı, Anamuhalefet Par
tisi bütün hesabını Anavatan Partisinin 
zaman içinde yıpranacağı hesabına da-
yandırmıakıtadır. Bu esasa ıbağlammıştır. 
Hesaba göre, yıllar geçtikçe iktidar yıp-
iranacak, memnun olmayanlar muhalefe
tin safında yer alacak, onlar da bu se
kilide kendi bildiklerime göre güçlenmiş 
olacaklar ve güçlü olduklarını söyleye
cekler. Böyle bık" hesap olmaz. İktidara 
aday bir parti, iktidar hesabımı ortaya 
koyacağı siyasî, iktisadî ve sosyal gö
rüşleri ile, kendi kadrolarıma dayamdtr-
malıdır. Kendilerine tavsiyemiz, 2000 yıl
larına kadar ıbekleyebilirierse, Anavatan 
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Partisinin daha çok yıpranacağını hesap
layabilirler. (ANAP sıralarımdan «Bra
vo» sesleri, aikışilar) 

(Diğer muhalefet partisinin hesabı da 
asllında anamuhalefet partisıinden farklı 
değildir. İktidarın erken mahallî seç'im-
lere gitmeyeceği hesabıyla, 'ilki. ay İçimde 
seçim istediler. Anayasa değeşikiliğini, 
kendileri de istediler. Anavatan Partisimin 
feu ıtalehi kalbini etmesi üzerine, türlü ba
hanelerle seçiımden kaçtılar. Hatta, iMec-
üıİslte Anayasa değişikliği ille ilgili oylama 
yapılırken, (Meclise gelip «evet», «hayır» 
ya da «çekimser» şeklinde oylamada 
dahi bulunmadılar. Öyle zannediyoruzki, 
bu oylamaya katılmayışlarının temellinde, 
kendi gruplarına ve kendi (içlerine gü-
venemediklerimdendir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sen 
kendi işine bak., 

IGÖKHAN MARAŞ (Devamla) — 
Öyle zannediyorum ki, vicdanının sesini 
dinleyecek değerli arkadaşlarımız da 
«evet» oyunu vererek, Anayasa değişik
liği doğrultusunda oy kullanacaklardır. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
!Sen kendi üşine bak. 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 
Mahmut sus, yerinden konuşma; sesini 
kes. 

BAŞKAN — 'Müdahale etmeyelim 
'lütfen. 

GÖKHAN MARAŞ (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, muhalefet parti
leri, 1987 genel seçimlerinden ıbüyülk biri 
ımuzafıferiyetle çıkmış olan Anavatan 
Partisinin önüne Ifcispe'tıi getirdiler, bırak
tılar. Görüşte bir usul vardır, mağlup 
olan pehlivan galip olan pehlivanı de
vamlı surette takip eder, nerede yakalar
sa kispeti önüne bırakır; bu, güreşe da
vet etmek deımektir. Muhalefet partileri 
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de birlikte kispeti Anavatan Partisinin 
önüne bıraktılar. Anavatan Partisi
nin güneşe çıkamayacağı hesabıyla 
bıraktılar. Anavatan Partisi, kispeti 
giyip meydana çıkınca da, seçim 
^meydanından süratle kaçtılar. Mümkün 
olsa seçimlerin bir yıl, iki yıl, hatta da
ha fazla ertelenmesini! talep edecekler.. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Biz, se
çimlerin zamanında yapılmasını listiyo-
ruz. 

GÖKHAN MARAŞ (Devamla) — 
Millet, kendisine danışmaktan, hakemli
ğinden kaçanları ifceşhlis etmiştir, dersini 
sandık başında verecektir. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Boyunuzun ölçüsünü aılacaksınız. 

GÖKHAN MARAŞ (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, müzakeresi yapıl
makta olan bu Kanun teklifiyle, getirilen 
süreler içinde seçmen kütükleri yenilene
cek, hiç kimse merak etmesin, seçmen 
yaşına gelmiş her türlü vatandaşımız oyu
nu kullanma hakkını elde edecek ve millî 
irade tecelli edecektir. Her referandumun 
kendine has bir fikri1 vardır, konusu fark
lıdır. Dolayısıyla, bu fikirleri temsil ©den 
«evet» ve «hayır» oylarının da farklı ol
ması tabiîdir. Bunu mesele haline getirip, 
Meclis kürsüsünden beyan etmek de, ben
ce yerinde olan bir karar değildir. Önem
li olan, mlillî iradenin doğru ve dürüst bir 
biçimde tecelli etmesidir, 

Şu anda görüşülmekte olan kanun 
teklifi Anayasaya uygundur, en ufak bir 
aykırılığı yoktur. Yüksek Seçim Kurulu
na, sürelerin kısaltılmasıyla ilgili verilen 
yetkiler, daha önceki kanunılarla da veril
miştir. Bu kanunlar Anayasa Mahkeme
sinden geçmiiş ve Anayasaya aykırılıkları 
görülmemiştir. Dolayısıyla, hal böyleyken, 
bu durumda bu kanunların Anayasaya 
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aykırılığını söylemek, seçimden kaçabil
mek için yemi yeni bahaneler ortaya sür
mekten farklı bir şey değildir. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Peki, Anayasaya niye koydunuz? 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı ko
nuşmayalım. 

GÖKHAN MARAŞ (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; 
bu Kanun teklifli süratli, adil ve eşit biır 
biçimde referandumun yapılıp, milletin 
İradesinin tecelli etmesine yardımcı ola
caktır. 

'Seçim ortamına girdik. Seçim ortamı
na girdikten sonra seçimleıri uzatmak 
memleketin aleyhinedir. Bir an önce bi
tirilip, ımiılletin işine gücüne 'bakması, par
lamentonun da kendi işi ile meşgul ol
ması gerekir. Millet karda, kışta ve ça
murda seçim istememektedir. 

25 Maırt 1984 yılında yapılan seçimler 
zaruret halinde, bl:r an önce demokratik 
nizamın gereklerini yerine getirebilmek 
için yapılmıştır. Şimdi ise böyle bir zaru
ret yoktur. Kaldı ki, biraz önce de be
lirttiğimiz gibi, seçüıme .gitmek demokra
tik hayatın en esaslı unsurudur. Millet, 
karda, kışta ve çamurda seçim isteme
mektedir. İktidar ve muhalefet milletin 
hakemliğine başvurup, asli görevlerine 
dönmelidir. 

Millet, her gün seçlim havasından da 
'bıkmıştır. Bu seçim havasından milletin 
kurtulması ve 'kendisine danışılması (ge
rekmektedir. 

Bu Kanun tekliflinin yüce heyetinizce 
de tasvip göreceğini umar, hepinize say
gılarımı sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Başka söz listeyen?.. Yok. 
Teklifin tümü üzerindekiı görüşmeler 

tamamlanmıştır. 

Bu itibarla maddelere .geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Teklifin maddelerine geçilme
si kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
23.5.1987 Tarih ve 3376 Sayılı Kanunun 
4 üncü Maddesiııin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesinle Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 23.5.1987 tarih ve 3376 
Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Halkoylamasında Beyaz renk üzerinde 
«Evet», Kahverengi üzerinde «Hayır» 
ibareleri bulunan iki ayrı renkten müte
şekkil birleşik oy pusulası kullanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına Sayın Sü
leyman Çelebi söz istemişlerdir. Buyu
run efendim. (DYP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Çelebi, süreniz 10 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN 
ÇELEBİ (Mardin) — Teşekkür ediyo
rum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; sözlerime başlamadan evvel hepinize 
saygılar sunarım. 

Görüşülmekte olan teklifin, esas iti
bariyle, (tetkik buyurulduğunda) sadece 
bir maddeden ibaret olduğu görülmek
tedir. Bu maddede Sayın Özal'ın hür, eşit 
ve dürüst yapılması lazım gelen bir se
çimden kaçmak için, yine acele olarak 
uyguladığı tekliflerden başka bir şey de
ğildir. Kanunun, Sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından kabul edilip edilmeyeceği he
nüz belli değilken ve meçhul sayılacak 
bir kanunun uygulaması için elde yedek 
kanun bulundurmak maksadıyla ve var
sayımlara dayanılarak kanun yapmak ya-
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salara aykırı olduğu gibi, yasama orga
nına da bir nevi saygısızlık değil midir? 

127 nci madde ile ilgili kanun Cum
hurbaşkanı tarafından veto edilirse, bu 
teklif kanunlaşsa bile bir hüküm ifade 
eder mi? Bu uygulama korkarım ki ile
ride başka kanunlara da kötü emsal olur. 

Bu geçici maddeyle, sadece 3376 sayı
lı Kanunun 2 nci maddesindeki 120 gün
lük süre, 40 güne; 6 nci maddesindeki 
40 günlük süre de 10 güne indirilmiş bu
lunmaktadır. 

Geçen sene yine referandumla ilgili 
olarak 3376 sayılı Kanun, Mecliste gö
rüşülürken, o zaman verilmiş bulunan 
teklifte bu süre 60 gün olarak öngörül
müştü; bilahara bu süre komisyonda 120 
güne çıkarılmıştı. Sayın Özal tarafından, 
yazıma tabi olan ve seçmen durumunda 
bulunan bütün vatandaşların yazılabilme
si için 120 günlük süreye ihtiyaç olduğu 
şeklinde bir gerekçe gösterilmişti. Acaba, 
geçen seneden bu seneye kadar ne gibi 
değişiklikler olmuş da, bu süre 120 gü
nün üçte bir nispetindeki 40 günlük bir 
süreye indirilmiştir? 

Keza, yurt dışında olup da Türkiye' 
de referandum münasebetiyle oy kullan
mak isteyen vatandaşların oy kullanma 
sürelerinin 40 gün yerine 10 günlük bir 
süreyle tahdit edilmesinin de sebebini bir 
türlü anlayamadık ve bunun da sebebini 
öğrenmek isterdik. 

Yine, 3376 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinde yer alan, birleşik oy pusu
lasının renginin değiştirildiği; renklerden 
mavi yerine beyaz, turuncu yerine kah
verengi değişikliğinin getirilmiş olduğu 
görülmektedir. Renklerin değiştirilmesi
nin esbabı mucibesi nedir? Bunu da me
rak etmekteyiz; sayın iktidar bu renk 
değişikliğini kendisine uğur olarak mı te-
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lafcki ediyor ki bunu teklif olarak ka
nuna sokmuştur? 

Vatandaşı, gün geçtikçe enflasyon ca
navarı altında ezilen ve gittikçe fakirle
şen, parasızlıktan hastane kapılarında 
ölen ve günlerce tedavi görmeden bekle
yen, geçimini temin için - af buyurun -
namusunu satmak zorunda kalan ülke
mizde, sırf seçimden kaçmak için 10 mil
yarlarca lirayı savurmak günahtır ve zu
lümdür. Bu, aynı zamanda bütçe açığı
na bir gedik açmaktan başka hiçbir işe 
yaramayacaktır. Boşuna... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Niye istediniz o zaman? 

SÜLEYMAN ÇELEBİ (Devamla) — 
Biz, dürüst ve eşit erken yerel seçim 
istedik. Gelişmiş ve temsilî sistemlerle 
idare edilen ülkelerde, referandumun ar
tık benimsenmediği bilinen bir gerçektir. 
Biz, Türkiye'de, tekrar, modası geçmiş 
referandumun yaşanmaması için dürüst 
ve erken bir yerel seçim istedik, biz re
ferandum istemedik. Yanıldığınız konu 
budur. 

Boşuna harcanan bu paralarla birkaç 
hastane açılsaydı veya başka hizmetlere 
sarf edilmiş olsaydı daha iyi olmaz mıy
dı? Beş sene zarfında, siyasî iktidar, hü
kümette kalmak için ne zaman bir bu
nalıma girdiyse, mutlaka bu nevi yön
temlere müracaat etmiştir. Hükümet, dü
rüst ve adil olarak yapılacak bir seçim
den kaçmamış olsaydı, referanduma git
me gereği kalmazdı. Esas itibariyle, tem
silî sistemlerde referanduma da gerek 
kalmamaktadır. Çok istisnaî ülkelerde ve 
durumlarda referanduma gidilmektedir. 
Bunun istisnası, kantonlarla idare edilen 
İsviçre'dir. Sayın Özal, referandumu sık 
sık kullanmak suretiyle referandumu su
landırmak istemektedir. 

Hal bu •merkezde iken, siyasî iktidar 
sırf hükümeti elinden bırakmak istemedi-
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ği için, bu yok sık sık müracaat etmek
tedir. Bu uygulama referandum sistemi
ni zedelemekte ve gayesini dışına çıkar
maktadır. İkide bir referanduma müra
caatla, siyasî iktidarların devamı müm
kün değildir. Bu silahın geri tepeceği de 
bilinmektedir ve bilinmelidir. Nitekim, 
bu referandum Sayın Özal ne derse de
sin, kendisi için bir güven oylamasıdır. 
Dolayısıyla, Sayın Özal büyük bir kuma
ra başlamıştır. İşin kolayı, dürüst ve adil 
bir seçim imkânı varken, bunu yapmaya
rak referandum yolunu tercih etmesi, ken
disini ve ülkeyi zor durumlara düşüre
cektir. 

Siyasî iktidar, gün geçtikçe durumu
nun kötüye gittiğini bildiği için, erken 
yerel seçim için referanduma gitmekte
dir. Gaye, devlet imkânlarını daha fazla 
kullanarak ve daha fazla bunalıma girip 
oy kaybetmeden, referandum neticesi 
yapılacak erken mahallî seçime gitmektir. 

1987 yılında 3376 sayılı Kanun gö
rüşülürken, Sayın Özal'ın seçmen kütük
lerinin ancak uzun süreli olarak yazıla
bileceğini söylediğini biraz evvel ifade et
miştim. Bundan kaçmakla eline hiçbir 
şey geçmeyecektir. Bu teklif, hem Yük
sek Seçim Kurulunun iki ayağını bir pa
buca sokmuş ve hem de bu referandum
dan sonra yapılacak mahallî seçimde 
aleyhteki propaganda süresi kısaltılmak 
istenmiştir. Sayın Özal'ın gayesini çok 
iyi biliyoruz ve ona göre tedbir alınaca
ğını da, kendileri eski tecrübelerine da
yanarak çok iyi bilmektedirler. 

Maddenin tetkikinde anlaşılıyor ki 
her yıl nüfusu milyona yakın artan ül
kemizde, yeni seçmenin kütüğe yazımı bu 
durumda zorlaşacaktır. Belki de büyük 
bir bölümü yazılmayacak ve dolayısıyla 
oyunu kullanamayacaktır. Tabiî ki, bu 
kitle, yüksek tahsil imkânına kavuşama
yan ve işsiz olan gençlik kesimidir. Aca

ba Sayın Özal, bu durumu aleyhine gör
düğü için mi bu yola başvurmuştur? 

Merak ettiğim bir hususa da değinme
den geçemeyeceğim: Sayın Özal, 1987 yı
lı Eylül ayında, Anayasanın geçici 4 ün
cü maddesinin kalkmaması için demok
ratik olmayan bir yöntemi savunurken 
12 Eylül'e ve anarşiye ve 12 Eylül ön
cesi yokluklara sırtını dayayarak aleyh
te propaganda yapmıştır. Bu referandum
da, iktidar döneminizdeki enflasyon ca
navarına mı sırtınızı dayayacaksınız; 
yoksa, vatandaşın içinde bulunduğu bol
luğu mu dile getireceksiniz? 

Netice itibariyle, iktidarın, muhale
fetle anlaşmaz ve uzlaşmaz tutumu yü
zünden ve diyalog noksanlığından ötürü, 
teklif edilen bu yasa demokratik değil
dir. Bu duygularla sözlerime son verir, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çelebi. 

SHP Grubu adına Sayın Istemihan 
Talay, buyurun efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Talay, süreniz 10 dakikadır 
efendim. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA 
ISTEMİHAN TALAY (İçel) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
dün de sizlere ifade ettiğim gibi, Yüce 
Meclis bugün de gene fuzulî işlerle işgal 
edilmektedir. Hele şu anda üzerinde ko
nuşacağım madde, her şeyden önce ikti
darın referandumda bile bir tercihi, ön 
tercihi kendisine yaptırmak çabasının açık 
bir belirtisini ortaya koymaktadır. Halk-
oylamasında beyaz renk üzerinde «evet» 
kahverengi üzerinde «hayır»; böyle bir 
tercihle vatandaşın önüne gittiğinizde, bil
diğiniz gibi, beyaz bütün renklerin bileş-
kesidir, beyazda bütün renkler vardır ve 
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vatandaşın önüne beyazı koyup, mührü 
de eline verdiğinizde, kahverengiye göre 
kesin bir avantajı siz bu yasayla önce
den almış oluyorsunuz. (ANAP sırala
rından «Bahane bu, bahane» sesleri) 

Evet, bunu psikologlar da böyle söylü
yor. Bunu, sizin aranızdan çıkıp da da
ha önceki belirlenmiş kuralları değiştir
meye yönelenlerin zihniyeti de bu şekilde 
ifade ediyor. Yani, siz, beyazı kendinize 
alıp kahverengiyi muhalefete bıraktığınız 
zaman, burada eşitlik şartını baştan en
gellemiş oluyorsunuz. 

Bir referandum, önceden belirlenmiş 
kurallarla halkın önüne götürülür; daha 
önceden belirlenmiş renkler varken, son 
anda bu değişikliği yapmayı neden ge
rekli görüyorsunuz? Eğer böyle bir avan
taj yoksa, neden bunu bu yasa maddesi 
içerisine son anda sokuşturuyorsunuz? El
bette bunu sormak bizim de hakkımız
dır ve bunun da cevabını vermek sizin 
görevinizdir. Eğer bunun somut cevabını 
veremediğiniz takdirde, biz, sizi şimdiden 
vatandaşın önüne seçimin şartlarını baş
tan .değiştiren ve muhalefeti olumsuzlu
ğa iten bir şekilde gittiğinizi ifade edi
yoruz. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Madde üzerinde şahsı adına Sayın 
Sökmenoğlu, buyurun efendim. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Sökmenoğlu, süreniz 5 dakika
dır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ
LU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; milletimiz, gözü Türkiye Bü
yük Millet Meclisine çevrilmiş, Türk de
mokrasisinin bu büyük müessesesinden 
dürüst, adil ve eşit bir seçim yapılma-
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sına imkân verecek Anayasa ve yasa de
ğişiklikleri beklemekte iken; siyasî ikti
darın, erken seçim için topladığını ilan 
ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
erkene alınacak bir seçim kararı yerine, 
referandum zorunluluğunu doğuran bir 
sonuca gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, malumlarınız ol
duğu veçhile, böyle bir.sonuç, iktidarın 
katı ve siyasî teamüllerden uzak tutu
munun açık bir örneğidir. Meclisin ka
rarı olarak saygı duyduğumuz bu sonu
cun tabiî gelişmesi, mevcut referandum 
kanununda değişiklik yapılmasıdır; an
cak bu değişikliğin münhasıran referan
dum için yasada öngörülen müddetlerin 
kısaltılması doğrultusunda olması gerekir
ken, iktidarda kalmayı beyaz rengin saf
lığında, berraklığında aramak istemiş ola
caklar ki, renk değiştirmeyi de ihmal et
mek istememektedirler. 

LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) 
— Kahverengi elbiseniz de yakışıyor size. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale et
meyelim lütfen. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ
LU (Devamla) — Kahverengi, toprak 
rengidir, onda bereket var. 

AHMET KARAEVLI (Tekirdağ) — 
Hakikaten yakışmış Sayın Sökmenoğlu. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım Sayın Karaevli. 

Devam edin Sayın Sökmenoğlu. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ

LU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
evet - hayır oyları için yürürlükte olan 
mavi ve turuncu renkler yerine beyaz ve 
kahverengi renklerin konulmak istenme
si, ne ciddiyetle bağdaşır bir tekliftir ne 
de lüzumludur. Renklere sığınmak dahi 
artık size fayda vermeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, milletin huzuru
na çıkılan her vesilede, yasalarda kendi 
lehine olacağını sandığı değişikliklere ko-



T. B. M. M. B: 78 7 . 8 . 1988 O : 1 

misyonları ve Meclisi alet etmeyi âdet ve 
alışkanlık haline getirip, ciddiyeti ayak
lar altında fütursuzca alan siyasî iktida
rın gözünü, çok küçük ayrıntılardan me
det umacak derecede hırs bürümüş ol
duğu aşikârdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
böylesine ufak hesapların yapıldığı, şe
kilci yöntemlerin geçerli olduğu bu dev
ri, hepimizin hayret ve esefle hatırlaya
cağımız muhakkaktır. Geliniz, daha faz
la keyfî devlet yönetimine taviz verme
yelim diyor, yüce heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Madde üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Herhangi bir önerge de verilmemiş
tir. 

Bu itibarla, maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 23.5.1987 tarih ve 3376 

Sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici Madde 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu madde
nin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ya
pılacak ilk Anayasa değişikliğinin halko
yuna sunulmasında; 

a) Bu Kanunun ikinci maddesinde
ki 120 günlük süre 40 gün, altıncı mad
dedeki 40 günlük süre 10 gün olarak 
uygulanır. 

b) Halkoylamasıyla ilgili olarak ka
nunlarda yer alan diğer bütün süreleri, 
gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilana 
Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. 

c) Yüksek Seçim Kurulu, halkoyla-
masında kullanılacak birleşik oy pusulala
rını gerektiğinde uygun göreceği il seçim 
kurulları vasıtasıyla bastırmaya ve sandık 

kurullarına gönderilecek oy pusulalarının 
ihtiyacı dikkate alarak uygun göreceği 
adetlerle paketlenmesine karar vermeye 
yetkilidir. 

d) Gerekli ödenek ilgili kuruluş büt
çelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
aktarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde SHP 
Grubu adına Sayın Ahmet Ersin söz is
temiştir; buyurun efendim. 

Sayın Ersin, süreniz 10 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA AHMET ER

SİN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; sözlerime başlarken, grubum 
ve şahsım adına hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Türkiye, bir süreden beri, Sayın Baş
bakan tarafından ortaya atılan erken ye
rel seçim laflarıyla meşgul edilmektedir. 
Sayın Başbakan, Anayasa hükmüne göre 
Mart -1989 tarihinde yapılması gereken 
yerel seçimleri, 4 ay öne almak istemek
tedir; ama asıl amacı seçim yapmak de
ğildir. Amacı, Mart -1989 seçimlerinden 
kurtulmaktır. Nasıl 1988-Haziran ayın
da bazı yerlerde yapılması gereken ara 
seçimlerden kaçmak. için Anayasaya ay
kırı olduğu ilk bakışta belli olan bir ya
sayı ANAP çoğunluğuna dayanarak çı-
kardıysa, nasıl bu yolla Haziran -1988 
ara seçimlerinden kaçtıysa, kurtulduysa, 
şimdi de genel yerel seçimlerden kaçma
nın yollarını aramaktadır. 

Sayın Başbakan, SHP'nin son günler
de büyük atılım yapmasından, kamuoyu
nun SHP'ye meyletmesinden endişe duy
muş, komplekse kapılmıştır. Dini politi
kaya alet edip kutsal topraklarda TRT 
vasıtasıyla propaganda yapmak da, Ka
be'yi tavaf sırasında ANAP selamı ver
mek de bir yarar sağlamamıştır. Sayın 
Başbakan ne yaptıysa, halkın SHP'ye 
olan ilgisinin önüne geçememiştir. 
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Öte yandan, hayalî ihracat vurgun
ları artık gizlenemez, saklanamaz hale 
gelmiş ve bu olayların iktidar tarafından 
desteklendiği belli olmuştur. Bazı sayın 
bakanların ve Başbakanın, hayalî ihraca
ta «Kara paranın aklanması» diye baktığı, 
bu yolla köşeyi dönenlerin sırtını sıvaz
ladıkları da anlaşılmıştır. 

iktidarın acizliği ve hatta arka çık
ması yüzünden, ülkenin dört bir yanın
da, her gün yeni yeni yolsuzluklar, vur
gunlar ortaya çıkmıştır. 

Enflasyon yüzde 75'lere çıkmış, eme
ğiyle geçinenler tükenmeye yüz tutmuş 
ve neredeyse bu iktidara başkaldıracak 
hale gelmiştir. Sürekli yapılan zamlar ve 
pahalılık halkın belini bükmüştür. 

İşte, tüm bu olumsuzluklar, çelişkiler 
ve iktidarın gerçek yüzünün ortaya çık
ması sonucu ANAP'ın halk arasında adı 
bile anılmaz, anılsa da iyi bir şekilde 
anılmaz olmuştur. 

SHP'nin sürekli büyümesi, gelişmesi, 
iktidar yürüyüşlerine başlaması, yolsuz
lukların üstüne gitmesi iktidarı silkele
meye başlamıştır. Bunalıma düşen ve kö
şeye sıkışan Sayın Başbakan, can hav
liyle «Erken yerel seçim» lafını ortaya 
atmıştır. Ama, amacı seçim değildir. 
Onun amacı, dikkatleri SHP'nin üzerin
den çekmek, yolsuzlukları unutturarak, 
halkı kendi sorunlarından, geçim sıkıntı
sından, hayat pahalılığından uzaklaştır
maktır. Ancak, bu oyuna gelinmemiştir. 
Sayın özal'ın yapısı bilindiğinden, kim
se kendisine inanmamış ve güvenmemiş-
tir. 

Sayın milletvekilleri, geçen yıl, siyasî 
yasakların kaldırılması için referanduma 
gidilirken, ANAP'ın sayın sözcüleri ve 
bazı bakanlarla Başbakan «Anayasa de
ğişikliği gibi önemli bir konuda Sayın 
Cumhurbaşkanı ile mutabakat sağlama-
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mak olur mu; tabiî ki Sayın Cumhur
başkanıyla gerekli mutabakat sağlanmış
tır» demişlerdi. Şimdi yine, yerel seçimle
rin öne alınmasıyla ilgili olarak Anayasa 
değişikliği yapılıp, yeni bir referanduma 
gidiliyor. Sayın Cumhurbaşkanının, Ana
yasa değişikliklerini süresi içinde inceleye
rek tekrar görüşmek üzere Türkiye Bü
yük Millet Meclisine iade etme hakkı '; 
vardır. Ancak, Sayın özal ve ANAP yet
kilileri, referandum gününü ve buna bağlı 
olarak seçim tarihini de birkaç gün ön
ce ilan etmişlerdir. Oysa, Anayasa deği
şikliği daha dün bu Meclisten geçmiştir. 
Bu durumda Sayın Özal, ya Cumhurbaş
kanını hiçe saymakta, ya da bu konuda 
gerekli mutabakat sağlanmış bulunmak
tadır ki, bu, her iki halde de Türk de
mokrasisi için büyük bir yaradır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanı
nın kefili olduğu 1982 Anayasasında ya
pılacak değişikliklerde kendilerinin mu
tabakatının alınması gerektiği, daha ön
celeri Sayın Özal ve ANAP sözcüleri 
tarafından açıklanmıştı. O halde, yerel 
seçimlerle ilgili Anayasa değişikliği ve re
ferandum hakkında da gerekli mutabakat 
sağlanmış olmalıdır. Yoksa, günler önce
sinden, daha henüz Anayasa değişikliği 
bile yapılmadan, Resmî Gazetede yayın
lanmadan nasıl referandum için hazırlık
lar yapılır ve masrafa girilir? Cumhur- i 
başkanı, Sayın özal'ın tasdik makamı de
ğildir. Demokrasi açıklık rejimidir. Bu 
konuda, eğer kapalı kapılar ardında ko
tarılan bir şeyler varsa, bunu bilmek bi
zim ve hakkimizdir. Sayın Cumhurbaş
kanı, alelacele ve çalakalem hazırlanmış, 
yanlışlarla dolu Anayasa değişiklik tek
lifini, tekrar görüşmek üzere Türkiye Bü
yük Millet Meclisine iade edecek midir, 
yoksa Sayın özal'ın istediği gibi mi dav
ranacaktır. Bunu hep birlikte göreceğiz. 
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Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye 
çok garip bir şekilde yönetilmektedir. 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ne yazık 
ki pek savurgan biridir. Yeni yeni özel 
uçaklar, yeni yeni lüks arabalar, harca
malar, harcamalar... Türkiye ekonomisi
ne ve Türk Halkının sosyo - ekonomik 
durumuna^ uygun olmayan büyük çapta 
harcamalar. Ülke borç batağına girmiş
ken sorumsuz bir mirasyedi gibi acıma
sızca har vurulup, harman savrulan pa
ralar, dövizler. Bunlar, hep Sayın Başba
kanın kişisel hobilerini gidermek, komp
lekslerini karşılamak için... 

BAŞKAN — Sayın Ersin, Sayın Er
sin, lütfen madde üzerinde konuşun efen
dim. Özellikle rica ediyorum; madde üze
rinde söz aldınız. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Şimdi 
de yeni bir sorumsuzluk örneği ile karşı 
karşıyayız. Sayın Başbakan, 1989'da Ana
yasa gereği yapılacak yerel seçimlerin 
ANAP'ın sonu olacağını bilmektedir. Bu 
nedenle, seçimleri mümkün olduğu ka
dar erkene almanın yollarını ararmış gi
bi görünmektedir. Zaten ekonomisi bo
zuk olan ülkeyi referanduma götürerek 
milyarların heba olmasına neden ola
caktır. 

Halkın gırtlağına çökerek, acımasız 
zamlarla ve vergilerle toplanan paraları, 
kişisel hırs ve parti yararı uğruna böyle
sine heba etmeye Sayın özal'ın ne hak
kı vardır? Trilyonlarca açık veren bütçe
siyle zaten iki yakası bir araya gelme
yen Türk ekonomisini böylesine zorla
mak, bir başbakana yakışmaz. Markos 
kafasıyla Türkiye idare edilemez; çün
kü, Türk halkı Filipinler halkına benze
mez. (ANAP sıralarından sıralara vur
malar, gürültüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — Ayıp, çok ayıp. Parlamentoya 

yakışmaz. Koskoca Başbakan, sizin de 
Başbakanınız... Ayıp! 

BAŞKAN — Sayın Ersin, Sayın Er
sin... 

AHMET ERSİN (Devamla) — Bir 
gün... (ANAP sıralarından sıralara vur
malar) 

BAŞKAN — Sayın Ersin, Sayın Er
sin. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Bu
gün canına tak ederse... 

BAŞKAN — Sayın Ersin, Sayın Er
sin... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — Ayıp ayıp, koskoca Başbakana 
böyle söylenmez ki... 

BAŞKAN — Sayın Ersin... 
AHMET ERSİN (Devamla) — Bu

yurun efendim. 
BAŞKAN — İçtüzüğümüz burada ko

nuşmanın adabını tarif etmiştir. Bununla 
hepimiz bağlıyız. Bu itibarla, lütfen o 
sözünüzü geri alın ve devam edin efen
dim. 

AHMET KARAEVL1 (Tekirdağ) — 
Sözünü geri alsın efendim. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri... (ANAP sıralarından gü
rültüler, «Geri alsın» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ersin, ben rica 
ediyorum, lütfen geri alın sözünüzü. 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ni
çin efendim, ayıp bir şey mi var? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir 
dakika müsaade buyurun. 

Rica ediyorum Sayın Ersin. Sayın Er
sin, lütfen sözünüzü geri alın efendim. 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ni
çin alsın efendim? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
AHMET ERSİN (Devamla) — Sayın 

Başkan, Sayın Başbakan için «Markos» 
lafını ben kullanmadım, ilk kez, şimdi ba-
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kanlık sırasında oturan bir sayın üye kul
lanmıştır; dolayısıyla, biz de ondan öğ
rendik. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Yalan söylüyorsun. 

BAŞKAN — Efendim, buradaki kür
sü adabına yakışmıyor bu hareketiniz Sa
yın Ersin; ben, sizi ağırbaşlı bir arkada
şımız olarak biliyorum. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, 3376 sayılı Yasanın 2 nci 
maddesi, halkoylamasının, Anayasa Deği
şikliği Yasasının Resmî Gazetede yayımı
nı takip ©den yüzyirminci günden sonra
ki ilk pazar günü yapılacağını belirtmiş
tir. Bu süre, getirilen öneriyle kırk güne 
indirilmektedir. Buna gerekçe olarak da, 
halkoylamasının kışa kalmadan yapılma
sının amaçlandığı belirtilmektedir. Halen 
yürürlükteki yasaya göre, referandumun, 
Anayasa değişikliğinin Resmî Gazetede 
yayımlanmasından itibaren yüzyirminci 
günü takip eden ilk pazar günü yapıl
ması gerekir. Dolayısıyla, halkoylaması 
en erken aralık ayında yapılmalıdır. O 
halde, 13 Kasımda seçim yapılmasını na
sıl kararlaştırır, Anayasaya sokarsınız? 
Bu konuda kimlerle ne tür pazarlık yap
tınız ve uzlaşma sağladınız? Cumhurbaş
kanı ile önce referandum yasasını onay
layıp, sonra Anayasa değişikliğini ele al
ması konusunda anlaşmanız mı vardır? 
Varsa, bu anlaşmanın koşulu ve bedeli 
nedir? 

Bir yandan, «Türkiye çağ atladı» di
yorsunuz, «Tüm köylerin yolları yapıl
mıştır, elektriği, telefonu bağlanmıştır» 
diyorsunuz; ama öte yandan da kış ay
larında seçim yapmaktan, halkoylaması-
na gitmekten kaçıyorsunuz. Bu ters man
tığınızla kimseyi kandıramazsınız. Amacı
nız, Mart 1989 seçimlerinden kaçmaktır; 

çünkü yine yüklü zamlar kapıda bekle
mektedir. Sayın Başbakan, öne aldığı 
milletvekili genel seçimlerinden sonra bu 
kürsüde, «Seçimden önce zam yapacak 
kadar enayi miyim?» diyebilmiş ve ken
disine oy verenleri dolaylı olarak enayi 
yerine koymuştur. Şimdi yine yerel se
çimleri erkene alıp, bir süreden beri dur
durulan yüklü zamları seçim sonrası yap
ma yolları aramaktadır; ama artık Sayın 
Özai'm yapısını ve kişiliğini iyice öğren
miş olan Türk halkı, kimin enayi olduğu
nu en çarpıcı bir şekilde ortaya koyacak
tır. Türk halkı, tarihi boyunca öylesine 
olaylar yaşadı, öyle kişileri aştı ki, kuş
kusuz Sayın özal'ı da aşacaktır; Cumhu
riyet Türkiyesinde padişah kafasıyla sal
tanat sürenlerin cezasını oylarıyla vere
cektir. 

Değerli üyeler, Sayın Özal Anayasa 
değişikliği yaparak, yangından mal kaçı
rırcasına referanduma gidip, yerel seçim
leri de bir an önce yaparak, gelecek yıl
da Cumhurbaşkanı olmanın hayallerini 
yaşamaktadır; çünkü Mart 1989'da yapı
lacak yerel seçimlerin, Özal'ın ve ANAP' 
m sonu olacağını görmektedir. Bu ne
denle, ülke ekonomisini zora sokma pa
hasına, milyarları heba etme pahasına re
ferandum yapıp seçimleri birkaç ay öne 
almanın çabası içinde görünmektedir. Re
ferandum sonucu «hayır» olursa -ki, öyle 
olacağından şüphe yok - o zaman, yapı
lan masrafların ve insangücü kaybının 
hesabını kim verecektir? Referandum so
nucu «hayır» çıkarsa, Sayın Özal onca 
masrafın ve insangücü kaybının vebalini 
nasıl karşılayacaktır? istifa edecek midir? 
Kendisine, artık dediğim dedik tavırlar
dan vazgeçmesini öneririz. Türkiye'de 
demokrasi varsa, her istediğini yapamaya
cağını artık öğrenmelidir ve herkes şu
nu iyi bilmelidir ki, kapalı kapılar ar-
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dındia yapılan pazarlıkların ve varılan uz
laşmaların bedeli ne olursa olsun kimse
ye bir yararı yoktur. Çünkü, Türkiye'de 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti vardır; 
oyunları bozmaya, demokrasiyi yerleştir
meye ve yeşertmeye azimli bir Sosyalde
mokrat Halkçı Parti vardır; ülkenin ve 
halkın çıkarlarını yedi düvele karşı ko
rumaya yeminli, inançlı kadrolarıyla Sos
yaldemokrat Halkçı Parti vardır Türkiye' 
de; halkın umudu ve sevgisiyle davul zur
na ile iktidara gelen Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti vardır Türkiye'de. (ANAP 
sıralarından gülüşmeler) 

LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) 
— Ne zaman iktidara geldin? 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — 
Yanlış beyanlarda bulunuyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arka
daşa. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Kapalı 
kapılar ardında nasıl... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin 
arkadaşımız sözünü bitirsin. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Ka
palı kapılar ardında nasıl uzlaşılırsa uz-
laşılsın, neyin pazarlığı yapılırsa yapılsın, 
referandum ve yerel seçim sonuçları 
SHP'niıı zaferi ile sonuçlanacaktır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti referan
duma da, seçimlere de hazırdır. Türk hal
kını, sizin zulmünüzden bir an önce kur
tarmanın mücadelesini vermektedir. An
cak Sosyaldemokrat Halkçı Parti yasa
lara ve beğenmese bile tümüyle değiştiri-
1 inceye kadar 1982 Anayasasına saygı
lıdır. Kişisel amaçlarla ve parti yararı 
uğruna ve özellikle Sayın Özal'ın inadı 
için toplumun temel sorunları dururken, 
yerel seçimlerin öne alınmasıyla ilgili 
Anayasa değişikliğini bu nedenle kabul 
etmemiştir. Türk halkını, seçimlerden son-
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ra yağmur gibi gelecek zam ve zulümden 
korumanın mücadelesi içindedir. Sosyal
demokrat Halkçı Parti seçimleri 4 ay öne 
alma uğruna milyarların sorumsuzca he
ba edilmesine karşı çıkmaktadır. Ancak, 
her şeye rağmen, seçimler ne zaman ya
pılırsa yapılsın, ANAP'ın tükenmişliği ve 
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin ve dola
yısıyla halkın zaferi ile sonuçlanacaktır. 

Grubum ve şahsım adına hepinize say
gılar sunarım. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Madde hakkında başkaca söz isteyen 
yoktur. Bu itibarla madde hakkındaki 
müzakereler tamamlanmıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. —! Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütü1". 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
<bül edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, oyumun rengini belirtmek için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oyunun rengini belirt
mek için aleyhte Sayın Rıza Yılmaz söz 
istemiştir. 
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Buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Yılmaz, süreniz 5 dakikadır, 
konuya sadık kalmlanızı da rica ediyo
rum, lütfen... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — İki da
kika sürmeyecek Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşmekte olduğumuz yasa teklifi ile 
ANAP, referandumu da baskın şekilde 
Meclisten geçirmek istiyor. 

Değerli arkadaşlar, 120 günlük refe
randum öncesi süreyi 40 güne indirseniz 
ide, hayır oyları pusulasının rengini kah
verengi değil siyah yapsanız da, hatta 
ANAP gibi renksiz yapsanız da halkın 
elinden kurtulamayacaksınız. (SHP sıra
larından alkışlar) Nereye kadar kaçarsa
nız kaçınız, halkın elinden kurtulamaya
caksınız. Korkunun ecele faydası yok. 
Halkımız özlemle SHP iktidarını bekli
yor. ANAP gidecek, SHP gelecek. Şaş
maz halk iradesi, ANAP hakkında hük
münü çoktan verdi. Gideceksiniz, bir da
ha gelmemek üzere gideceksiniz ve bu 
Meclisten bir daha baskın yasaları geç
meyecek. O nedenle, bu yasa teklifine 
hayır oyu vereceğimi belirtiyor, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sı
ralarından alkışar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Teklifin... 
AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 

Sayın Başkan, oyumun rengini belli et
mek üzere lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylamaya geçmek üze
reydim, buyurun. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

M. TURAN BAYAZrr (İzmir) — 
Sayın Başkan, söz kaydı bitti, siz oyla
maya geçiyorsunuz. 

BAŞKAN — Ben ağzımdan çıkanı 
biliyorum Sayın Bayazıt, müsaade eder 
misiniz. 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
Referandum Kanunu ile ilgili dün komis
yonda ele alınan kanun teklifi şu anda 
Genel Kurulumuzda tamamlanmak üze
re. 

özellikle; dünden beri ve bugün bu
rada konuşma yapan arkadaşlarımız, 
renkler konusunda bazı sözler sarf etti
ler. Eğer, bu renk meselesinde geçen re
ferandumda olduğu gibi bir tarafın ren
gi sabit kalıp, diğer tarafınki değiştiril
miş olsa, belki o konuda söylenenlere 
hak vermek doğru olabilirdi; ama her 
iki taraf için de değiştirilmiş durumda 
ve her iki tarafa da yeni bir imkân ve
riliyor. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sebep 
ne? 

AHMET KARAEVLÎ (Devamla) — 
Kaldı ki, bu renkle ilgili madde tar
tışılırken ben özellikle sordum, bu konu
dan şikâyetçi olan arkadaşlarımızdan ve
ya muhalefet tarafından hiçbir öneri de 
gelmedi dendi. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Kahve
renginin tonu nasıl olacak? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
İtiraz ettik. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — En fazla 
itiraz edilen maddedir. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz 
efendim, lütfen? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Teklif 
geldi. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, müsaade 
eder misiniz? 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Bu mad
de komisyjOnda önerge ile getirilmiştir. 
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BAŞKAN — Meclis kürsüsüne gel
medi, yukarıda gelmişse bilemiyorum, 
Meclis kürsüsüne gelmedi efendim... Lüt
fen efendim. 

Devam edin Sayın Karaevli. 
AHMET KARAEVLİ (Devamla) — 

Şimdi efendim, bir de özellikle, bu ka
nunun Sayın Cumhurbaşkanına takdi
minden sonraki hadise ile ilgili burada 
çeşitli şeyler söyleniyor. Şümdi, ben ha
tırlıyorum, çeşitli dönemlerde her iki 
muhalefet partimizin sözcüleri, özellikle 
Sayın Cumhurbaşkanı hakkında çok ağır 
sözler sarf etmişlerdi, demokrasiyle ilgili. 
Şimdi, bu Genel Kuruldan, Yüce Meclis
ten geçen bir kanundur bu Kanun. Artık 
buradan geçtikten sonra, şu veya bu par
tiye, şu veya bu kişiye veya Sayın Başba
kana mal edilemez ki! Bu, Meclise ait 
Ibir kanundur. Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinde veya onaylanmasında niye 
Sayın Cumhurbaşkanının bir nevi kol
tuğunun altına girmek ister gibi bir ha
vadasınız; onu anlayamadım. Bunun de
mokrasiyle izah edilir tarafı var mıdır 
yani? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz sü
rekli koltuğunun altındasınız zaten. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) — 
Bu bir spekülasyondur ve hiçbir manası 
ve anlamı yoktur. 

IBiz şuna inanıyoruz ve diyoruz ki... 

BAŞKAN — Sayın Karaevli, oyunu
zun rengini belirteceksiniz; lütfen o ko
nu ile ilgili konuşun efendim. 

AHMET KARAEVLİ (Devamla) — 
Efendim, oyumun rengini belirteceğim 
de, izninizle önce sözümü tamamlaya
yım. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
AHMET KARAEVLİ (Devamla) — 

Biz, ilk günden beri, özellikle bu Anaya
sa teklifini verdiğimiz günden beri «Bu

yurun, hodri meydan, erken seçim... Er
ken seçimi isteyenler,,, buraya, Mecliste, 
gelirler bu Anayasa değişikliğine oyla
rıyla destek verirler» dedik ve (baştan beri 
de tavrımızda 'hiçbir değişiklik yapmadık; 
hatta, 1988 yılı Ocak ayından beri 
hiçbir değişiklik yapmadık. Hiçbir zaman, 
«Dün dündür, bugün bugündür» gibi ve
ya önce «Nasıl olsa bunlar gidiyorlar, 
tamam» diye, anamuhalefet partisinin de 
bir zamanlar istediği gibi, erken seçim 
deyip, arkasından vazgeçmedik. 16 Ekim 
lafını ta ocak ayında telaffuz ettik. 

İşte buyurun şimdi, önseçime de im
kân tanıyacak şekilde, 13 Kasım tarihi, 
geçici madde ile, hem de Anayasa hükmü 
olarak getirildi. Hâlâ bundan kaçmanın 
ve seçime hem taraftar gözüküp, hem de 
buna karşı çıkmanın bir izahı var mıdır? 

Biz, her ne olursa oslun, bu konuda, 
Anavatan Partisi Grubu olarak birlik ve 
beraberlik içinde, referandum konusu da 
gündeme gelse; yani, sadece Anavatan 
Partisi Grubunun oylarıyla da olsa, «er
ken seçime varız» dedik ve bunu ispat et
tik. Bundan ötesi, hepsi, seçimden kaç
manın bahanesidir. O bakımdan, bu tek
life evet oyu vereceğimizi ifade ediyor, 
seçimden kaçanların da hiçbir zaman, 
böylesi kabul edilemez bahanelere sığın
mamalarını özellikle istirham ediyoruz. 

Saygılar sunanım efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Teklifin tümü açık oylamaya tabi
dir. 

'Açık oylamanın, oy kutularının sıra
lar arasında dolaştırılmak suretiyle yapıl
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Efaneyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunma
yan sayın miHetvefcilleri, beyaz bir kâğı-
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da adını, soyadını, seçim çevresini ve 
oyunun rengini yazıp imzalamak suretiy
le oylarını kullanabilirler. 

Oy kutuları sıralar arasında dolaştı
rılsın. Oylar toplanırken gündemin 2 nei 
sırasındaki konuyu görüşmeye başlayaca
ğız. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 
2. — Gümüşhane Milletvekili Mah

mut Oltan Sungurlu ve 2 Arkadaşının; 
2972 Sayılı Mahallî İdareler ve Mahalle 
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçi
mi Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı: 84) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
gündemin 2 ncl sırasında bulunan, Gü
müşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sun
gurlu ve 2 Arkadaşının; 2972 Sayılı Ma
hallî İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları 
ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Raporun okunup 'Oikunmaıması husu

sunu oylarınıza sunuyorum : Raporun 
okunmasını kabul edenler... Raporun 
okunmasını (kabul etmeyenler... Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Tekliflin tümü üzerinde Doğru Yol 
Partisi Grubu adına Sayın Esat Kıratlı-
oğlu söz istemişlerdir, 'kendilerime söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Esat Kıratlıoğlu. 
' Sayın Kıratlıoğlu, süreniz 20 dakika
dır efendim. 

(1) 84 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa 
eklidir. 

Buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA ESAT KI

RATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, değerli ımilletvekilleri; Doğru Yol 
Partisi: Grubu ve şahsiım adına hepimizi 
saygı ile selıaml'ıyoruım. 

Burada, seçim kanununun bazı mad
delerinde yapılması düşünülen değişiklik
ler görüşülecek. Ancak, seçim ikanununun 
teknik durumu üzerinde mütalaamızı be
yan etmeden önce, Türkiye'mizde seçim
ler hakkında bir durum 'tespitinin yapıl
masında zaruret görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, sene 1983; 
Türkiye'nin umumî manzarası toz, du
man ve bulanık. Kökü çınar misali olan 
partiler kapatılmış, kökünden sökülmüş 
ve sonradan bazı partilerin kurulmasına 
müsaade edilmiş ve bu müsaadeden son
ra da bazıları destur almış, bazıları al
mamış.. 

Değerli arkadaşlarını, 1983 yılında ku
rulan Büyük Türkiye 'Partisi, ,10 gününü 
doldurmadan ruhuna fatiha okunmuş ve 
Adalet 'Partisinin Sayın Lideri, bazı yö-
tneticilerli ile SHP'nin bazı yöneticileri 
Zimcirbozan'a gönderilerek hapsedilmiş. 
(ANAP ıs liralarından «İyi olmuş» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim lütfen müdaha
le etmeyin. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Buna «İyi olmuş» diyenlerin, «Allah 
başlarına aynı ışeyi getirsin» demek la
zım gelir; ama, parlamentonun üstünlü
ğü bakımından buna razı olamıyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkaikadaşlarım, neticede, Doğ
ru Yol Partisi ve diğer bazı partiler ku
rulmuş; lâkin, o günün şartlan içerisinde, 
memleketimizde bu partilerin bazıları se
çime sokulmuş, bazıları da sokulmamış
tır. 
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Sayın Başbakan, referandum kanunu 
münasebetiyle Mecliste konuşurken şu 
cümlelerdi sarf ediyor : «1983'ün şartları 
içerisinde yapılan seçimler» diyor. Evet, 
desturlıu partiler var, destursuz partiler 
var. Bu şeklilde baskı altında ve bir sıkı
yönetim altında ve aynı zamanda «Mü
saadeli partiler, müsaadesiz partiler» şek
liyle yapılan bir seçimde Doğru Yol 'Par
tisi iseçime sokulmamıştır. Eğer Doğru 
Yol Partisi seçime sokulmuş olsaydı, 
ANAP sıraları bugün bu şekilde dolu ol
amayacaktı ve belıkıiı de ANAP diye bir 
partinin mevcudiyeti parlamentoda mev
zubahis ollımayacalktır. 

işte, bu 1983 yılının iktidarı olan 
ANAP Partisinin, böyle bir zuhuratın, 
böyle 'bir tesadüfün ve de baskının, sıkın
tının ve de birtakım partilerin seçime so
kulmaması suretiyle, seçim kazandırılmış 
bir parti olduğunu bilmenizi istemem ba
kımından burada tescil etmek listiyorum. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Memleket için hayırlı olmuştur. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Siz, 1983 yılının galibi değil, 1983 yılı 
şartlarının tesadüfi ürününden ibaret bir 
partisiniz. (DYP sıralarından alkışlar 
«bravo» sesleri) 

ALI TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) Hayalle yaşama. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
1987'de de seçime gittik. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, 1984 yılının mart 
ayında yapılan mahallî seçimlerde orta
ya koyduğunuz; güya sizin bakımınızdan 
performans, bunun ötesinde bir mana 
ifade etmemektedir. 

«Seçime girmiş olan partileri seçime 
söktük» d!iye burada Sayın Başbakan 
övünç kaynağı yapmaktadır; ama, nasıl 
bir seçim?.. 12 günlük bir propaganda ve 
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propaganda yapmak durumu itibariyle; 
televizyon melevizyon yok ortada, şart
lanma yok ortada, vatandaşın bilinçlen
dirilmesi yok ortada. Köylere gittiğimiz 
zaman, bana diyor ki benim köylüm; 
«Esat Bey, merak etmeyin; reyimizi sizin 
partinize vereceğiz.» Güzel, «Peki, hangi
sidir 'benim partim?» diyorum; bana va
tandaş diyor ki, «Sizin partiniz Anavatan 
değil mi?» (ANAP sıralarından alkışlar) 
«Doğru» sesleri) «Hayır, bizim partimiz 
Anavatan değildir; bizim partimizin adı 
Doğru Yol Partisidir» dediğim zaman, 
daha Doğru Yol Partisinin adını dahi 
duymamış; adını duyuralbilhıe imkânı 
bulamamışız. Neden?.. Sizin ortaya çıkar
mış bulunduğunuz seçim taktiği ve dü
zeni bakımından. Sebep?.. Televizyondan, 
televizyon denilen o büyük heyulanın 
©elcisinden ve bilinçlendirmesinden istifa
de ettirilmemişiz. 12 günlük bir seçim pro
pagandasıyla yapılabileni yaptık ve de 
buna rağmen 2,5 milyon rey aldık. Şim
di kalkıyorsunuz, bize burada, mahallî 
idareler seçiminden başarılı çıktığınızı 
ifade ediyorsunuz. Aziz arkadaşlarım, 
'bunun adına; Kurtdereli Mehmet Pehli
vanı bir direğe uğranla, halatla bağla
yıp, her tarafı böyle bağlanmış; Zincir-
bozanlara göndermişsiniz; bağlamışsınız 
halatlarla, urganlarla, ondan sonra da 
ufacık bir adamı ortaya çıkartmışsınız, 
«Vur Allah, vur» diyorsunuz; ondan son
ra da diyorsunuz ki, «Bak, Kurtdereli'yi 
nasıl dövdük.» 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Am
ma yağ çekiyorsun. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, 1987 seçiminin, 
acalba bundan değişik bir manzara arz 
ettiğini zannediyor musunuz? 1987 seçi
minde, tamamen baskı unsurları yürü
müştür. Seçime, Hükümet değil, devlet 
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girmiştir; devletin bütün organları seçi
me girmiştir. Köylere gidiyorsunuz, kır
mızı plakalı bir bakan arabası, arkasın
da 40 - 50 tane resmî araba, dozerler, 
greyderler; bir tarafta PTT Gene! Müdü
rü, bir tarafta Köyişleri Genel Müdürü, 
bir tarafta, aklınıza hangi genel müdür
lük geliyorsa onun genel müdürü... 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Sa
yın Kıratlıoğlu, siz de bakanken aynı 
şeyleri yapmıyor muydunuz? 

BAŞKAN — Sayın Zengin, lütfen 
müdahale etmeyin efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Orada, derhal yapılacaklar, edilecekler 
söz veriliyor; vatandaş görüyor, devlet 
seçimde, devlet. Sonra, bir de bakıyorsu
nuz, diğer partiler Renault marka bir 
arabayla geliyor. Bizim, Renault marka 
arabayla gitmesine diyecek bir şeyimiz 
yok; siz böyle resmi plakalı Amerikan-
vari, Almanvari böyle şatafatlı arabalar
la oraya gidin, hiç buna itirazımız yok, 
hepiniz altınıza Cadillac çekin; ama, ora
ya kırmızı plakalı ve resmî plakalı ara
balarla gitmeyin. 

MAHMUT KARABULUT (Sivas) — 
Zamanında siz gitmediniz mi? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
1980 yılından evvel yapıları seçimlerde, 
beğenmediğiniz o 1980 yılı öncesi dö
nemde, bütün partiler üç aylık bir yasak 
süresi itibariyle seçime giderlerdi ve bi
zim Sayın Başbakanımız Süleyman De-' 
mirel, o üç aylık müddet içerisinde özel 
araba ile gider ve de her türlü seçim pro
pagandası devlet tarafından tamamen 
yasak altına alınırdı. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

T-MVM n;.'"P. (G'^-p) -~ On;.n jrin-

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, aranızda bulunan 
Hilmi Bey, «Evet, bizde vardık» diyor. 
İyi hatırlarsınız bunları; anlatın bunlara 
da bilsinler Hilmi Bey. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, müdahale 
etmeyin lütfen. 

Devam edin efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, bunun adına «Eşit 
şartlar içerisinde seçime gitmek» diye
ceksiniz... Bunun eşitlik prensibi nerede 
acaba? Sonra kalkacaksınız, 90 günlük 
seçim müddetini, seçim yasağı müddetini 
21 güne indireceksiniz, ondan sonra onu 
10 güne indireceksiniz ve bu 90 günlük 
seçim yasağı müddetinin 10 güne indi
rilmesinden sonra, 10 güne kadar yapa
cağınızı yapacaksınız; devlet bir tarafta, 
efendim, Hükümetin bütün bakanları, 
idarecileri fcir tarafta, an cemaatin böyle 
seçime gideceksiniz ve bu seçimin bütün 
yapılması icap eden hususatını devlet 
olarak partinizin adına yaptıracaksınız 
(son 10 güne kadar yaptıracaksınız) on
dan sonra da diyeceksiniz ki, «Efendim 
seçim adlî teminat altında...» Seçimin adlî 
teminat altında olduğu doğru da, o son 
gündür; ama son güne kadar yapacağı
nız her şeyi yapıyorsunuz?.. Televizyon?.. 
40 milyon kişi bir tek düğme ile karşını
za geçiyor; bakanınız, Başbakanınız her 
türlü .propagandayı yapıyor, her türlü 
söylenecek lafı söylüyor; günde televiz
yonu iki saat işgal ediyorsunuz, ondan 
sonra da muhalefete gelince, 30 saniye ile 
40 saniye ile millete dııyuruyorsunuz ve 
de konuşmaların içerisinde dolgu madde
si lafları, bizim dolgu maddesi laflarımızı 
verdirvorrpnuz, arkasüichn. da vefanda? 
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demki söyleyecek lafımız olmadığına gü
veniyorsanız, inanıyorsanız, Başbakanı
nız dahil, kimi istiyorsanız televizyonda 
bir açık oturuma çıkalım, vatandaş, ki
min ne söyleyeceğini bir öğrensin, bilsin. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, televiz
yonun gücünü ve kuvvetini inkâr edenin 
ve bunu güçtüz ve kuvvetsiz bir yaratik-
m<ş gibi göstermeye çalışmanın size fay
dası vardır; ama, devleti ve miıl'leti dibin
den dinamitlemenizin, elbette iki faydası 
yoktur ve de bu millete, tahmin edilmez 
zararı vardır. Siz, hiçbir zaman, normal 
şartlar altında seçim kazanmış bir parti 
değilsiniz; Allah'ın inayetiyle de, bu re
ferandum herha'de sizin sonunuz olacak
tır. 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Sizin olacak. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaş'arım, «90 günlük süreyi 
10 güne indirdik, Anayasa Mahkemesi 
iptal: etmedi» diyorsunuz... Tabiî, son on 
günde bütün partileri sokuyorsunuz bir 
kavanozun içerisine, son on güne kadar 
da yapacağınızı yapıyorsunuz, ondan son
ra da diyorsunuz ki, «Son on günde eşit-
l'k var ve Anayasa Mahkemesi bunu ip
tal etmedi..» Buna, develer de güler, ger
gedanlar da güler değerli arkadaşlarım; 
s;zin bu tabirinize. (Gülüşmeler) 

ALI TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Deve gülmez, kargalar güler. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Kargalar da güler tabiî. 

'Değerli arkadaş'arım, Sayın Demire 1' 
in «Koşulsuz seçim» tab:rinden hiçbir 
zaman dönmüş değiliz. Evet, koşu'suz se-
ç'm; lak'n, dürüst, adil ve eşit bir seçi-
rr.'n n? zıvmından b"" ; Amvıb.n tv-ı-
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ligi istemek, zaten kanunun bünyesinde 
mevcuttur; ama siz, bünyeyi her zaman 
için değiştirerek, kendi şeklinize uydur
maktasınız. Dürüstlüğün ve eşitliğin mâ
nâsı Anayasamızda şundan dolayı isten
mektedir ve Anayasa Mahkemesi de za
ten son Seçim Kanununu bundan dolayı 
bozmuştur. Neden?.. Serbest iradenin te
zahürüne sebebiyet vermek, fırsat vermek 
ve de irade beyanı, itibariyle hür düşünce
nin teessüs etimes'ne meydan vermek. 
Eğer, ben vatandaş olarak, seçim mesele
sinde irademi beyan edeceksem, o irade
ni n seki İlenmesi lazım gelir, partiler hak
kında fikir ve kanaat sahibi olmam la
zım gelir; bu ise televizyonla olur. Son 
on günde televizyonda siz konuşacaksı
nız 60 dakika, bizi konuşturacaksınız 30 
dakika, bir de tam o 10 güne kadar gün
de 2 saat televizyonu işgal edeceksı'niz, 
ondan sonra da diyeceksiniz ki, «Eşitlik
ten yanayız, âdülikten yanayız, dürüst
lükten yanayız...» Buna siz, çocukları da
hi inandıramazsınız değerli ANAP'lıılar. 

Katıhmcı demokrasinin esas olduğu
nu söylemektedir Anayasa Mahkemesi. 
Katılımcı demokrasi ise, ancak hür irade 
beyanının tezahürü ile mümkündür. Siz 
burada, «Millete fikir sormaya gideriz» 
derken, milletin fikrini bu1 andırarak git
mektesiniz ve milletin üstüne de olmadık 
baskılar yaparak gitmektesiniz. 

Değerli arkadaş'arım, Sayın Başba
kan dün burada knouşuyor ve diyor ki, 
«Bir türlü msm!'eketim;zde diyalog ku-
ru',?JîTvyor. Muhalefete bu diyalogu kur
mak mümkün değil, daha, b;z demek ki 
o seviyeye gelmemişiz.» Bunu söylerken 
b'zi itham ediyor, kendisini o seviyenin 
iisliirid1? tföî'-.'îryor. 
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ilki defa Davos'a gidiyor, ayağına gidi
yor; adeta birkaç defasında istiskal© uğ
ruyor, sonunda müzakereye razı edi
yor, o da ne biçim müzakere ise! Esas 
olan nokta, Papandreu gibi, bizim ha
yatî damarlarımıza göz dikmiş bir insan
la müzakereyi arayan bir (Başbakan, mil
letinin içinde barıştan, kardeşlikten, dost
luktan, hukuktan, adaletten bahsederek, 
milletinin içinde, parlamentonun içerisin
de, şuradaki sıralarda bulunan arkadaş
larıyla müzakere istemiyor ve de açıkça 
beyan ediyor «Ben müzaikere istemiyo
rum. bu referandum ya da seçim üzerin
de» diyor... 

Değerli arkadaşlarım, bu mantığı an
lamak mümkün değildir. Böyle bir man
tıksızlık silsilesinin ortaya konullması, 
ancak mantıksızlığı kendisine şiar edi
nen insanlar tarafından mümkün olabi
lir. Ondan sonra da kalkıyor diyor ki, 
«Seçimden kaçtığınızı bangır bangır ba
ğıracağız...» 

ıHele isen seçimden kaçtığımızı bangır 
bangır bağır baka'lum, sizin tangır tangır 
gittiğinizi de bu millet görecek. (DYP 
sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Soruyor bize, «Ne bahane bulacaksı
nız?..» diyor. 

Ne bahane bulacağız?.. Değerli arika-
d'aşlarım, biz, dürüst, adil ve bir erken 
seçimin yapıümasını her zaman koşulsuz 
kabul etmemize rağmen; siz, bunun eli
nizden kaçırılacak bir çocuk maması ol
duğunu kabul ederek buna yanaşmıyor
sunuz ve ondan sonra kalkacaksınız, 
Sayın Başbakanın söylediği gibi, milletin 
huzurunda diyeceksiniz ki, «İşte bak, 
görüyor musunuz, muhalefet seçimden 
kaçıyor, işte görüyor musunuz mart ayın
da yapılacak erken seçimi kasım ayına 
almak istiyoruz ve bundan kaçıyorlar, bu

nu nasıl izah edeceksiniz?» diye bize so
ruyor. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — Ne alakası var Sayın Bakamım? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, bizim buna ceva
bımız şu; «Dürüstlük» kelimesini kullan
dığımız zaman ayağınızın nasırına basıl
mış gibi niye ayağa fırlıyorsunuz, niye 
bu dürüstlükten bu kadar korkuyorsu
nuz, neden korkuyor sunuz? (ANAIP sı
ralarından «Allah Allah» sesleri, gürültü
ler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — Sayın Bakanım, bu söylediklerini
zin konuyla ne alakası var. 

BAŞKAN — Efendim ,̂ karşılıklı ko
nuşmayalım. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım', burada bir konu
nun üstüne basa basa hadiseyi dille getir
mek istiyorum, o da şudur : Sizin daha 
çoğunuz «seçim» lafını telaffuz etmeyi 
bilmezken, ancak seçmen olarak oy san
dığının başına giderken, biz, 20 - 25 sene
den beri seçim işleriyle meşgul oluyoruz. 
O balkımdan, dürüstlüğün, adiliğin ve 
eşitliğin manasını siz; ANAP olarak, 1980 
şartlarının ötesinde özel koşularla geldi
ğiniz için serbestliği! bllımezsiniz, dürüstlü
ğü bilmezsiniz, adaleti bilmezsiniz, eşitli
ği bilmezsiniz. (DYP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, süreniz 
dolmuştur, toparlayın efendim! lütfen. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Sayın Başkan, çok güzel konuşu
yor, devam etsin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efen
dim... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, 29 Kasım seçimle-
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rinden sonra bir sayın balkan çıkacak, 
«Fakir Fukara Fonundan 29 Kasıma ka
dar 105 milyar lira para sarf ©dildi» di
yecek, omdan sonra da siz kalkıp diye
ceksiniz ki, «Milletlin reyini biz parayla 
satın almadık...» 

Evet, yani seçimden beş altı ay evvel, 
daha evveil neredeydiniz; o fakir fukara
nın durumunu düşünmediniz de, tam se
çime bir birbuçuk ay kala fakiri fuka
rayı birden hatırlar oldunuz? Zaten fa
kirin fukaranın belini s!iz büktünüz. Zan
nettiniz ki, 50 bin lira ile 40 bin İra ile 
fakir fukaranın reyi satın alınır... Millet, 
bir kere bunda yanılır, ama yanılmadiğı-
nt göreceksiniz;, Nitekim Sayın Başbakan; 
seçimden hemen sonra burada çok dile 
getirildi, «Seçimden önce zam yapacak 
kadar enayi miyim?» diyen Başbakanı, 
bu milet, kendisinin enayi olmadığını di
lle getirerek, kendisini enayi zannedeni ce
zalandıracaktır; bundan şüpheniz olma
sın. (ANAP sıralarından gürültüler) 

" ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Doğru söylemiş. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etme
yin efendim... 

Sayın Kırafclıoğlu, süreniz dolmuş
tur, toparlayın efendim lütfen. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, siz Anavatan' Par
tisi olarak, referandumun sillesini öyle bir 
yiyeceksiniz ki, taa Şam'dan Halep'ten 
gelecek sesiniz. 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — 
Eridiniz, bittiniz kum gibi. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Demokratik ülkelerde referandum iki 
sekide yapılmaktadır. Birisi, danışma ni
teliğindedir, diğeri de bağlayıcı nitelikte
dir ve bilhassa bu şartların en olgunlaş
tığı yer İsviçre'dir. Değerli arkadaşlarım, 
siz şimdi, tıpkı De Gaulle'ün yaptığı gibi 
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bağlayıcı nitelikte bir referanduma gidi
yorsunuz. Zira, vatandaşın karşısına siz, 
gücünüzü ve kuvvetinizi ortaya koyarak 
çıkıyorsunuz. Yine dürüst olmayan, yi
ne adil olmayan, yine eşit olmayan şart
larla referanduma gidiyorsunuz. 120 gün
lük müddeti 40 güne indirerek, daha se
çim kütüklerinin hazırlanmasına dahi fır
sat vermeden -ki, Anayasanın 67 nci 
maddesini burada çiğniyorsunuz- Anaya
sanın 67 nci maddesi- hür irade beyanı
na ve katılımcı demokrasiye set çektiğiniz 
için -gün ve aya bakmadan 19,5 ya da 
20 yaşındaki seçmenin mutlaka seçime iş
tirak edebileceği sekilide kütüklerin hazır
lanmasını amir iken, siz, bu kısa müddet 
içerisinde bu seçiım kütüğünü nasıl yapa
caksınız? 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, süre
nizi: geçtiniz efendim. Beni, sözünüzü kes
meye mecbur bırakmayın lütfen. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 

Aziz aradaşlar... (ANAP sıralarından «Sü
resi bitti» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 

Aziz arkadaşlar, sizin için anayasa çiğ
nemek, peynir ekmek yemekten ıdaha 
kolay. Sizin karşınızda hukuk, olmuş bir 
guguk. Sizlin, ne seçimi düşündüğünüz 
var, ne sistemi düşündüğünüz var; varsa 
ıda yoksa da, ayan ve erkânla birlikte 
şöyle hoş sohbet gidiyoruz, yağlı ballı 
yiyip gidiyoruz, alâ, ne güzel, mükem
mel bir ziyafet, bu ziyafet sofrasını terk 
etmeyelim... Siz bu ziyafet sofrasının ba
şında milyarları ve milyarları harcarken, 
gözünüz görmezken ve de birtakım tnlil-
yarllam birtakım kimselere kazandırırken, 
tereddüt dahi etmezken, vatandaş, bugün 
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bakın ne durumda ve ne sık-ntının i çeri-
s'ndc... 

(Değerli arkadaşlarım, marta kadar 
bek'emeye tahammülünüz yok; ekono
mi'k. buhran memleketi kasmış kavurmuş 
ve marta kadar bekieyemeyeceğiniz bu 
ekonomik buhrandan dolayı alacağınız 
b'rtakım tedbirler, zamlar hemen devre
ye Ikonu'malı ki, sîz, önümüzdekıi gün'er-
de y.'ne vatandaşın karşısına «Zam ya
pacak kadıar enayi miydim?» sekilinde or
taya çîkmıayasıiTZ. Sizin bütün sıkıtınız 
zaten, yüzde 36'dık reyin baskı unsuru 
olarak kalbinizde yaşamasıdır; sıkıntınız 
budur, bunu hazmedemiyorsunuz. Yüzde 
36 oy ile yüzde ı65'i:ik sırada oturulmaz. 
Ve de yapılan birtakımı anketlerle reyini
zin neneye kadar düştüğü de belli; dürüst 
bir genel seçmde düşeceğ'niz rakam yüz
de 201lerin altıdır. (ANAP şuralarından 
«Sizin de yüzde 19» ses'eri, gürü'tüler) 

Değerlıi ankadaşi'anim, 1987 yılı: Tem
muz aymda odun 25 bin lira, 1988 Tem
muzunda 105 bin lira; artış yüzde 400. 
Kömür, 1987 Temmuzunda 21 bin, 1988 
Temımuzunda 70 b:m; artış yüzde 233. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Maddey'e ne alakası var bunun? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Evet, nereye geleceğimi göreceksiniz şim
di, •hemen de bağ'ayacağtm. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — İR ir dakika efendim, mü
saade buyurun. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
1987 Temmuzunda et 2 680, 1988 Tem
ımuzunda 6 bin; artış yüzde 123. Pirinç, 
550 lira, şimdi 1 200; artış yüzde 118. 
Zeyt'n, 1 000 lira, şimdi 3 bin İ r a ; artış 
yüzde 336. İşte, sizi aslında sıkıntıya so
kan durum bu ve aldığınız tedbirlıerle, 
beeerks'zce aldığınız tedbirlerle; her ne 
kadar burada prenslerden, mıirenslıerden 

bahsediyorsanız, bunlar, Walt Disney'in 
pamuk prensleri ya da ıkarton prensleri
dir. Yani, Amerika'dan gelmekle, falan 
yerden gelmekle Türkiye'nin ekonomisi-
n :n icat edileceğini, veyahut da idare edi
leceğini zannediyorsanız, yanılıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğiu, Sa
yın Kıratlıoğiu... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Bağ'ıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim; lüt
fen... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Ve de ortaya koyduğunuz, prenslerinizle, 
padişahlarınızla ortaya koyduğunuz eko-
nomı'ık durum, işte budur. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istan
bul) — Ama ışığı yakıyor Sayın Kıratlı
oğiu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Bakın değerli arkadaşlarım1, 1983 seçimi
min başında, Sayın Başbakan, -o zaman 
enflasyon yüzde 30- «Yüksek enflasyonla 
bu mem'eketi lidiare etmek ve de yüksek 
enfı'asyon'a refahın geleceğine inanmak 
ve bunu söylemek, en büyük sahtekârlık
tır» demektedir ve de enflasyonun en geç 
iki sene içerisinde yüzde lO'a düşeceğini, 
burada Bakanlar Kurulundaki arkadaşla
rımız da dahil, çeşitli (kanalarla, söyle
mişleridir. 

BAŞKAN — Sayın, Kıratlıoğiu lütfen 
artık; müsamahamı büyük ölçüde suidsti-
mal! ettiniz. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

Lütfen efendimi, ımüsaadie buyurun... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 

Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bağlayın efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 

DeğerLi arkadaşlarım ve de «1988 yılı
mın başlarında enflasyon mutlaka yüzde 
10'a düşecektir» diyen Sayın Başbakan-
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dır, Sayın Başbakan Yardımcısıdır, Mali
ye ve Gümrük Bakanıdır veya diğer ba
kanlardır. Geîsin'er, burada «demedik» 
diye linkâr etsinler. Öyleyse... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istan
bul) — 'Sen kurban ol ona. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Biz ne kurban olacağız; s'z zaten kurban 
o'muşsunuz; çakarınız orada çünkü. 

BAŞKAN — Sayın Kırat'lıoğlu, lüt
fen efendim... (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

ESAT KTRATLIOĞLU (Devamla) — 
Değer!!! arkadaşlarım, bu şartlar altında 
siz;n dürüst b*r seçimle, adil ve eşit bîr 
iseç-m'e seçim 'kazanmanız mümkün ola
mayacağı için, hep baskına, hep kanun
suzluğa gitmişsinizdir. (ANAP sıraların
dan «Bu kadar müsamaha olmaz Sayın 
Başkan» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Bağlıyor efendim, ta
mam, müsaade edin de, bağlasın. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 

Sayın arkadaş'arım, biz, dürüst seçimden, 
adil seç'mden, eşit seçimden kaçmıyo
ruz. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Siz buradaki sandıktan kaçtınız be. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Bize herhangi bir kimse, «Siz bundan ka
çıyorsunuz» derse, herhangi bir kimse, 
«Siz dürüst seç'mden, adil seçimden, eşit 
seçimden kaçıyorsunuz» diyorsa, o yalan 
söylüyordur... 

AL t SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Siz şuradaki sandıktan kaçtınız. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Hazreti Peygamberin hadisi şerifi ile sa
bittir ki, yalancılık münafıklıktır. Bize 
«ya'ancı» diyen herkes münafıktır. Ve... 

BAŞKAN — Sayın Kıratihoğlu, bitirin 
Hütfen.. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Ve İddia ediyorum ki... 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, lüt
fen b'tirin, sözünüzü kesiyorum, 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Siz, seç'rn kaçağısınız ANAP'lılar. 

Saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıra
larından gürüıtü'er, DYP sıralarından al
kışlar) 

ALt SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Siz buradaki sandıktan kaçtınız. Millet 
sizi görecek. 

EAŞKAN — SHP Grubu adına Sayın 
Güneş Gürseler, buyurun efendim.' 

Bir önceki kanun teklifi için oyunu 
kuşanmayan kaldı mı efendim?.. Kal
madı. 

Lütfen kupalar kaldırılsın. 
Oy kuiianma işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Gürseler, süreniz 20 

dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; hepinizi saygılarımla selamlıyo
rum. 

Sözlerime başlarken, bugün görüşü
len yasa tekliflerine bir isim verilmesi ge
rektiği kanısında olduğumu belirtmek iş
iyorum. Bunlar, normal birer yasa teklifi 
dsğ:l; bun1 ar, kabulleri halinde de nor
mal yasa konumunda olmayacaklar ben
ce. özellikle 3376 ve 2972 sayılı Yasada 
değişiklik yapan teklifler, birer fantazi 
tekliftir. Bunlara, «fantazi»den başka isim 
verilemez. Hani, her insanın bazı hayal
leri olur ya, işte öyle. Siz de, bir hayal 
üzerne, bir varsayım üzerine yasa çıkar
maya çalışıyorsunuz. Hayalinizi de Ana
yasa değişikliğinin kesinleşmesine bağlı
yorsunuz. Hep aynı şeyi söylüyorsunuz; 
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«Anayasa değişikliği kabul edilirse» di
yorsunuz. Varsayımllıana dayanarak, ha
yal kurarak yasa yapılmaz. Bu, hukuka 
'da, Anayasaya da, halka da saygısızlıktır. 
Ortada kesinleşmiş biır seçim tarihi yok
tur. Daha doğrusu, seçimin 1989 yılı Mart 
ayından önce yapılacağını gösteren kesin
leşmiş bir hüküm yoktur, ileride işimize 
yarayacağı gerekçesiyle, şimdiden yasa 
hazırlıyor, yasa stokluyorsunuz. Bu Mec
lisin görevi, yasa stoku yapmak değildir. 

Ayrıca, bunun bir ilginç örneği var. 
Biz, Adalet Komisyonunda, uygulama 
özelliği kıal.'imamış, uyguılarna yeteneği kal
mamış kanunları yürürlükten kaldırmaya 
çalışıyoruz; bununla ilgili bir ide kanun ta
sarısı var, «Uygulanma imkânı kalmamış 
olan kanunlarım yürüdükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı» diye. Oldukça 
yüklü. İşte, bu tasarıya da, şu kabul edi
lecek teklifleri ilave etmek gerekir. Bu 
teklifler kanunlaşıırsa, uygulanmayacağı, 
hiç değilse belirli bir süre uygulanmaya
cağı, başından beli. Bu tasarıya, işte bu 
görüştüğümüz teklifleri de bu nedenle ek
lemek gerekir; çünkü uygulanabilirliği be
lirsiz yasalar yapıyorsunuz... '(ANAP sı
ralarından «Heyecanlısınız galiba» sesle
ri) 

Gerek yok heyecana, ciddî olmak zo
rundayız. Hepimizin ayrı ayrı bir sorıum-
lıulbğu var. Bu Meclisin ciddiyetine, bu 
Meclisim saygınlığına gölge düşürmemek 
zorundayız. Oysa, dün Anayasa Komis
yonunda olmanızı diştendim. Dün Anaya
sa Komisyonunda gereğince heyecan var
dı. Bir karmaşa, kimse ne yaptığını bil
miyor; verilen önergeler, geri alınan öner
geler, bir telaş... Neden?.. Hep bir şeyleri 
kaçırma gayretinden. Hep, 'arman ne yap
sam da kendime yeni bir kolaylık sağla-
sarnı gayretinden. 

Komisyonları zorluyorsunuz; komis
yonları alelacele topluyorsunuz, komis
yonun önüne bir teklif veriyorsunuz, o 
komisyon görüşmesi sırasında, komisyo
nun, İçtüzüğün' 44 üncü maddesine aykırı 
çalışmasını sağlıyorsunuz. Yani bu ne 
demek?.. İçtüzüğün 44 üncü maddesi, 
komisyonların, önlerine getirilen konuyla 
bağlı olduğunu söylüyor. Biz Adalet Ko
misyonunda, yılbaşından beri yaptığımız 
uygulamada, getirilen teklif ve tasarının 
dışına çıkamıyoruz. Yani, Medenî Kanu
nun 3 maddesinin değiştirilmesi tasarı 
halinde komisyona geldiyse, biz, Medenî 
Kanunun diğer maddelerinin değiştiril-
mesLni komisyonda teklif 'edemiyoruz; 
ama dün Anayasa Komisyonunda, getü-
riien teklifin dışına çıkılıp, bern referan
dum yasasının başka maddeleri, hem ide 
yere! seçimlerle ilgili yasanın başka mad
deleri değiştirildi. İş, başlangıçta İçtüzü
ğe aykırı. Bunun nedeni de, hep zorlama, 
hep bir acele; ama bu kadar zorlama, bu 
kadar aceleye getirme, bu yüoe çatının 
saygınlığına gölge düşürüyor; ciddiyetten 
ödün veriyorsunuz. 

Tarihin, 18 inci Dönemi, uygulana
mayacak yasalar yapan bir Meclis olanak 
yazmasını sağlamaya hakkınız yok. Ge
lin, yol yakınken bu teklifi geri çekin, 
halkoylamasının sonucunu bekleyin. İşte, 
size halkoylamasının kapısını açtık. Bu
güne kadar yapılan keyfîliklerin değerlen-
dirmesıini halkımız yapacak; ama gelin, 
şu 3 keyfîlik eksik olarak halkın önüne 
gidin. 

Sonra, bu halkoylamasıhıı da öyle pek 
sahiplenmeyin. Sizi hatkoylamasına biz 
götürüyoruz, bizi halfcoylamasma siz gö-
türmüyorsunuz. (SHP sıralarından alkış
lar) İstediğiniz erken yerel seçimden 'daha 
önce sizi millete biz götürüyoruz. Halkın 
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size güvenip güvenmediğini göstermesine 
olanaik tanıyoruz. «Neden?» derseniz... 

HtlJMÎ »İÇER (Sinop) — Oy verin o 
zaman. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Siz halkoylaması istemediniz İki. Siz, 3O0'ü 
tamamlama gayreti içindeydiniz. Siz, 13 
Kasım tarihini, sırf «Doğru Yol'dıan 3O0'ü 
tamamlarız» ümidiyle ikoydluınuz. Sizin 
derdiniz, sizin gayeniz halkoyuna gitmek 
değildi; burada 300'ü sağlayıp, Sayın 
Cumhurbaşkanıyla da anlaşıp, halkoyuna 
gitmemekti. Sizi halkoyuma biz götürüyo
ruz, bu yolu size biz açtık. Onun için-, 
kimseyi seçimden kaçmakla falan suçla
mayın. tşte halkoylaması1, işte sandık, iş
te millet... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Anayasa 
Mahkemesine gitmeyin o zaman, 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
O bizim bileceğimiz üş; ama halkoylaması 
kapısını, halkoylaması yolunu biz ısize aç
tık. İşte sandık, işte millet; «Hodri mey
dan» diyorsunuz, bir hodri meydan da 
bizden. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — O zaman 
siz götürmüyorsunuz. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Ama, bu konudaki Anayasa değişikliğini 
bile doğru dürüst yapamadınız, «Anaya
sa Mahkemesine gitmeyin» diyorsunuz, 
(korkunuzdan; onu bile doğru dürüst ya
pamadınız, 157 imza gereken^ yere 5 im
za ile gittiniz. Anayasa, «Anayasa deği
şiklikleri ivedilikle görüşülemez» diyor; 
ivedilik kuralını çiğnediniz. 

Bakın, bu çatı altında 291 milletve
kiline sahip olmak sizi hükümet yapar, 
iktidar yapar; ama bu ülkenin tek hâkimi 
yapmaz. «Bütün yetkileri, hakları sınır
sız kullanırım» diyemezsiniz. Hulkuik dev
letiyiz, kurallarla sınırlıyız, «Ben yaptım, 
oldu» diyemezsiniz; bu ülkeyi canınızın 

istediği gibi yönetemezsiniz. Canınızın 
istediği yasayı, bu 291 sayısına rağmen, 
çıkaramazsınız. Şu beş yıllık iktidarınız
da yasa yapmada pek öyle başarıllı olma
dığınız tescil olunmuştur. Bu örneklere 
yenilerini eklemeyin. Aslında, her yanlı
şınız bizim lehimize; ancak, kurumları 
yıpratıyorsunuz, bu Yüce Meclisi yıpra
tıyorsunuz; buna hakkınız yOk. Bu Mec
lisin saygınlığını, bu Meclisin ciddiyetini 
tartışılır hale getirmeye hakkınız yok. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yerel yönetimlerle ilgili yasa değişikliği 
yapılırken, hep demokrasiden, yetkinin 
yerel yönetimiterde olmasından söz edi
yorsunuz; ancak, yerel yönetimlerin de-
mdkratiıklliği ve etkinliği, sadece onların 
seçim şekliyle mi ilgilidir? İktidar döne
minizde yerd yönetimlerin daha demok
ratik olmasını, halkın yerel yönetimlerde 
daha etkin olmasını sağlayacak nasıil bir 
ideğişikli'k yaptınız? Bu konuda herhangi 
bir düzenlemeniz Oldu mu? 

Bakın, Anayasa Mahkemesi, I daimî 
encümeninde atanmış üyelerin bulunma
sını Anayasaya aykırı bulduğu için, ka
nunun ilgili maddesini iptal etti, «11 dai
mî encümeninde atanmış üyeler buluna
maz» dedi; iama belediye meclislerinde, 
belediye encümenlerinde, büyük şehir en
cümenlerinde hâlâ duruyor. Belediye Ya
sasının 77 noi maddesini, IBüyük Şehir 
Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki 
Yasanın 13 üncü maddesini niye bugü
ne kadar değiştirmediniz? İdarî vesayet 
ve idarî yargı kavramı 'değişti, gelişti; 
bunları nüye düzeltmediniz? (Belediye Ya
sasının 71 inci maddesinde, bucak mü
dürünün dahi hâlâ vesayet yetkisi var. 
Sadece belediye seçimini yapmak, bele
diyeleri ıdemokratikleştirmek, yerel yöne
timleri demökratiMeştinmıek demek değil
dir. Önce yerel yönetimilerin demokratik 
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olmasını, gerçekten demokratik usullerle 
çatışmasını sağlayacak mevzuatı değişti
rin. Bunu yapamadınız. 

Sayın milletvekilleri, 2972 sayılı Ya
sada yapılmak istenen değişiklikler, hep 
bir acelenin, hep bir te'aşın ürünü oldu
ğu için, bazı anlamsızlıklar da içeriyor. 
örneğin, teklifin gççici 4 üncü maddesi; 
seçime katılacak siyasî partilere, hangi 
seç m çevresinde, hangi usul ve esaslarla 
aday yoklaması yapacağını bildirmeleri 
İçin süre tanıyor. Bu süre teklifte 5 gün, 
komisyonda 15 güne çıkarılıyor; ama bu 
15 gün 'nereden başlayacak sayın millet
vekilleri? Bu tekliflin kanunlaştığı, yani 
yürüfiüğe girdiği tarihten. Peki, bu kanun 
ne zaman yürürlüğe girebilir? Yaklaşık 
bir hafta sonra yürürlüğe girebilir; ama 
ortada henüz yerel seçimin yapılacağı ta
rih belli değil; mart dışında bir tarih bel
li değil. Siyasî partileri, ne zaman yapıla
cağı belli olmayan bir seçimde, hangi 
usullerle aday belirleyeceklerini şimdiden 
düşünmeye mecbur etmenin anlamı ne
dir? Halkoylaması sonuç'ansın, seçimin 
gsrçzık tarihi belli olsun, bu 15 günü ora
dan iş'eteVm. Siyasî partiler, hangi yön
temi'e aday yoklaması yapacaklarını, 
halkoylamasından sonraki 15 gün içeri
sinde bildirsinler. Bu, bir aceledir. 

Ayrıca, yine 4 üncü maddeyle ilgili 
olarak dikkatinizi çekmek istediğim bir 
husus var : Geçici 4 üncü maddede deni
yor ki, «... 30 Haziran 1988 tarihine ka
dar Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdik
leri üye listeleri esas alınır.» Bu varsayım 
da, .seçvmrn 13 kasımda yapılacağını esas 
a'ıyor. 13 kasımda seçim yapılırsa, 30 
Haziran 19881e kadar savcılığa bildirilen 
üyeler ön seçimde esas alınacak. Peki, 
marta kalırsa ne olacak? Yasada, «Bu ya
sa, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapı
lacak. ilk yerel seçim...» diyor. Yerel se

çim martta yapılırsa ne olacak? Hangi 
üyeler esas alınacak? 31 Aralık 1987'ye 
kadar yazılanlar; yani 1988'de üye yazı
lanların elinden ön seçime katılma hak
kını alıyorsunuz. Bu da bir yanlışlıktır. 

Ayrıca, bu maddeyle ilgili bir yanlış-
•l:k dahi var; bizce bu bir eksikliktir. Bi
raz evvel sayın bakanla görüştük, kendi
leri kat'.imıyorlar; ama, bu maddeden ön 
seçimlerin bütün partiler tarafından tüm 
üyelerle yapılması zoruniuymuş gibi bir 
anlam çıkıyor; yani .ilçe seçim' kuru Ha
rının eline, il seçim kurullarının eline 
savcılıktan gönderilen üye listeleri gide
cek, onlar esas alınacak; ama, her parti 
bütün üyelerle ön seçim yapmak zorunda 
değil. Örneğin biz; delege tespitlerimizi 
yaptık, ön seçim delegelerimüzi belirle
dik. Bizim ön seçimi o delegelerle yap-
ımamız lazım. Şimdi, hâkimin eline sav
cılıktan gelen bütün üyeleri gösterir liste 
gitt'ği zaman, ilçe seçim kurulu hâkimi, 
«Bu üyelerle ön seçim yapacaksınız» di
yebilir; ama ön seçimde görev yapmak 
üzere, yılbaşında kongrelerimizde delege 
tespitlerinde belirlediğimiz ön seçim de
li eğeler imiz var; bizim o listeleri bildir-
ımemiz lazım. Partileri üyelerle ön seçim 
yapmaya mecbur edemezsiniz. Hem; baş
ta, «Hangi usul, hangi yöntem?» diyor
sunuz, sonra altında, bütün üyelerle ya
pılacakmış anlamını veren bir ifade var; 
bu, ileride sorun yaratacaktır kanısında
yım, düzeltmemiz gerekir. 

Sayın üyeler, teklifle getirilen geçici 
bir olay da, oy pusulasında adayların 
isimlerinin bulunmamasıdır. Bu madde
nin gerekçesi ise, sadece kolaylıktır; arma, 
bu kolaylıkla ne sağlanacaktır, açıklan
mamıştır. 2972 sayılı Yasanın 18 inci 
maddes'nıi okursanız -ki, bir bölümü, ko
misyonda karşı çıkmamıza, içtüzüğe ay
kırı olduğunu söylememize rağmen de
ğiştirildi- orada, belediye başkanlığı ve il 
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genel meclisi seçiminde adayların isimle
rinin oy pusulasında yazılacağı belirtili
yor. 

Şimdi siz, geçici maddeyle, buna ay
kırı b'r hüküm getiriyorsunuz. Bu, yerin
de değildir. Bunun gerekçesi de, bazı bü
yük illerde belediye adaylarının yedek
leriyle birilikte uzun bir liste oluşturma
sıdır. Yani, belediye meclisi 'Listelerine 
adaylarının isimlerinin yazılmamasının 
gerekçesi, oy pusulasının çok büyük "yer 
•tutmasıdır; ama buna karşılık, belediye 
başkan adaylarının, il genel meclisi üye
liği adaylarının islnVeri yazıilabffir. Bunu 
kaldırmanın sağ'ayacağı kolaylığı, biz an
layamadık. Bu nedenle, geçici 5 inci mad
denin (a) bendi sakıncalıdır. Ayrıca, böy
le bir düzeri'eme, Anayasanın 67 nei mad
desindeki serbestlik ilkesine de aykırıdır. 
Anayasa Mahkemesi kararında aynen 
şöyle diyor : «Kişileri ön plana çıkaran 
yerel yönetimler seçiminin adına bağlı 
özelliği göz ardı edilemez. Serbestlik ilke
sinin, öğretide birleşilen, seçmen üzerinde 
her türlü dış engelin, siyasal, ekonomik 
her etkinin ya da baskının bulunmaması 
tanımı; korkutmaları, yıldırmaları ve ya-
nıltma'an kapsadığı, gibi, temelde seçme
nin dilediğine oy verme istencine dayan
maktadır.» 

Oy pusulasından belediye başkanı ada
yının adını çıkarmak demek, partiyi ön 
plana getirmek demektir. Bu yönüyle, 
seçmen baskı altına alınmaktadır. Diye
ceksiniz ki, «Sandık başına onun ismini 
de asarız.» Ama, 18 inci maddede o yön
tem yok; 18 inci madde, asıl madde ola
rak duruyor. Geçici maddede düzenleme 
yapıyorsunuz, oy pusulasından isimleri 
çıkaracaksınız, «öbür tarafa yazarım» 
derseniz, • 18 inci maddede, sadece bele
diye meclisi adaylarının 'isminin duvara 
asılacağı hükmü getirilmiş, çünkü oy pu-
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sulasında onların isminin olmamasını dü
zenlemiş. Siz, şimdi 18 inci maddeye bir 
geçici madde getiriyorsunuz, fakat yasa
da, oy verme yerinde ve sandık başında 
be'edliye başkanı adaylarının kim oldu
ğunun gösterilmesini içeren bir yazının 
bulunmasını gerektiren bir hüküm kal
mıyor. Bu da, sakıncalıdır, demokrasiyle 
bağdaşmaz, yerel yönetimin özüne ters
tir; vatandaş, belediyeye, yerel yönetime 
kimi seçeceğini bilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; teklifin 
geçici 1 inci maddesinin de biır zorlama 
sonucu yasaya konduğu açıkça ortadadır. 
Bu hızlandırılmış takvim içinde, 13 Ka-
s<m 1988 olmasını istediğimiz seçim günü 
nedeniyle, süreleri kısaltma yetkisini 
Yüksek Seçim Kuruluna veriyorsunuz. 

Öncelikle şunu söylemek istiyorum : 
Nüfus artışı nedeniyle seçme hakkını ye
ni kazanan vatandaşlarımızın kütüklere 
yazılmasını, bu yetki devri dahi sağlaya
mayacaktır. Yaz aylarında çeşitli neden
lerle ikametgâhlarından değişik yerlerde 
bulunan vatandaşlarımızın kütüklere ya
zımı, geçmişte olduğu gibi, sakıncalar ya
ratacaktır, eksiklikler olacaktır. Bu ne
denle, yaklaşık 1,5 mlilyom vatandaşımı
zın seçme niteliği kazanması, süre azlığı 
nedeniyle, tartışmalı hale gelecektir. Ay
rıca, bütün yetki devrine rağmen, belit' 
lenen 13 Kasım 1988 tarihi nedeniyle, 
yasadaki bütün süreleri ne kadar kısalt-
sak da, Yüksek . Seçim Kurulu istediği 
sonucu alamayacaktır. Ayrıca, yasalarda, 
kâğıt üzerinde seçimle ilgilli kurumları; 
itirazları kabul edip, bunların gerçekleş
mesine olanak tanımamak da, demokra
siyle bağdaşmaz. Örneğin, ön seçim şar
tını kabul edeceksiniz ve ön seçimi bir
kaç gün içine sığdıracaksınız... Seçmen 
kütüklerinin askıya çıkaırılmasın'a dair 
olan itirazları kabul edeceksiniz, bunla-
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fi oldukça az bir süre içerisine sıkış ti-
ıracaksımız... Bunum demokrasiyle uyarlığı 
yoktur. listeler ne zaman askıya çıkacak; 
ne zaman itiraz edilecek, karar ne za
man alınacak?.. Buruların- sürelerimi ben 
size yasadan sayabilirim. Siz, bunları bi
rer güne de indirebilirdiniz; ama bunla
rım mümkün olduğu kadar kısaltılması, o 
işlemim mümkün olduğu kadar demokra
siye uygunluğunu sağlamaz. Aksine, o iş
lemi ve o seçimi olabildiğince demokra
siden uzaklaştırır. 

Sayın milletvekilleri, sözü buraya ge
tirmişken, bu komudakli yetki devrimin 
Anayasaya uygum almadığını, Anayasa 
Mahkemesi kararına dayanarak da söyle
mek istiyorum. Bakınız, bu konuda Ana
yasa Mahkemesi şunu söylemektedir : 
«Anayasanın 2 nci maddesinde cumhuri
yetim nitelikleri arasında sayılan hukuk 
devleti ilkesi, hukukum üstünlüğüne, de
mokratik düzene ısaygı ve bağlılığı anlat
makta; tüm işlem ve eylemlerin hukuka 
uygunluğunun geçerli koşulu olacağımı 
açıklamaktadır. Bu anlamda, yasaların 
Amayasadakll ilgili kurallara uygun olma
sı zorunluğu, hukuk devleti ilkesinin ilk 
gereklerindendir. Anayasanın, (Egemen
lik) başlıklı 6 ncı maddesinin son fıkra
sında da, «Hiçbir kimse veya organ, kay
mağını Anayasadan almayan bir Devlet 
yetkisi kullanamaz» denilerek, yetkilerim 
kaynağı göstenilmiştlir.» 

Şimdi, bu sözlerime karşılık olarak, 
298 sayılı Yasada yapılan 'bundan önce
ki değişiklikleri söyleyebilirsiniz. Yani, 
Yüksek Seçim Kurulumun, bundan ön
ceki yasalarda bu yetkileri vardı diyebi
lirsiniz; lama bir hükmün yasada olması, 
onun illaki Anayasaya uygum olduğunu 
göstermez. O maddelerim denetimi Ana
yasa Mahkemesinde yapılmıamıştır ve si
zim bu konuda 'bizimle aynı tereddüdümüz 
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olduğu için, Anayasa değişikliği sırasın
da geçici maddeye hüküm koydunuz; 
«Yüksek Seçim Kuruluna bu yetki ve
rilir» diye. Anayasaya uygunluğundan si
zin de endişeniz vardı; hu nedenle Ana
yasaya hüküm koydunuz; «Bu yetki dev
ri tartışılır halden çıksın» diye. 

Sayım Başkan, değerli miUetvekiıHeri; 
2972 sayılı Yasada yapılmak istenen de
ğişikliklerle ilgili olarak grubumun gö
rüşlerini arz etmeye çalıştım. SÖyledifclle-
rlimi şöyle özetlemek istiyorum : 

Bu Meclisi, yasa stoklayan; yani, 'ile
ride uygulanması muhtemel yasaları şim
diden hazırlayıp, omlarım stokumu yapan 
bir meclis haline getirmeye hakkınız yok
tur. Eğer yasalar ihtiyaçlardan kaymakla
mıyorsa, omlarım uygulanmasını gerekti
ren şartlar doğduysa, o şartlarda yasala
rın yapılması gerekir. Bir halkoylaması 
olayı Meclisten geçmiştir; Cumhurbaşka-
mınıdan ve halikımızdan geçecektir; seçi
mlin tarihi, o zaman belli olacaktır. Henüz 
tarihi ıbelli olmayan bir seçim için ku
rallar getirmenin anlamı yoktur. Tarihi 
belli olan, martta yapılması gereken se
çimin lise kuralları bellidir. 

Sizleri, tekrar bu teklif üzerinde dü
şünmeye; Meclisin ciddiyetime gölge dü
şürmemek, Meclisi stok yasalar yapam bir 
meclis haline düşürmemek için, sahipleri 
tarafından teklifi geri çekmeye davet edi
yorum. 

Hepimizi saygılarımla selamlıyorum. 
(SHP ve DYP sıralarımdan (alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Gürseler. 

1. — Gümüşhane Milletvekili Mah
mut Oltan Sungurlu ve 11 Arkadaşının; 
23.5.1987 Tarih ve 3376 Sayılı Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/81) (Devam) 
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BAŞKAN — 3376 'Sayılı Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifinim açık oylaması sonucunu ilan 
ediyorum : 

Oylamaya 360 sayın üye katılmış, 258 
kabul, 99 ret ve 3 geçersiz oy verilmiş
tir. Bu suretle, tekif 'kanunlaşmıştır. Ha
yırlı olsun. 

Efendim, çalışma süremiz dolmak 
üzeredir. Bu itibarla, oturuma saat 14.00'e 
kadar, kaikhjğıımız yerden devam etmek 
üzere, ara veriyorum. 

Kapanına Saati : 12.52 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Ba îkanvekili llyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz özkök (Sakarya), Mustafa Sarıgül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 78 inci Birleşiminin 2 nci Otu
rumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaklığımız yerden devam 
ediyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER tŞLER (Devam) 

2. — Gümüşhane Milletvekili Mah
mut Oltan Sungurlu ve 2 Arkadaşının; 
2972 Sayılı Mahallî İdareler ve Mahal
le Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Se
çimi Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tekli
fi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı: 84) (Devam) 

BAŞKAN — 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ve Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seslimi Hakkında Kanunun Ba

zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifinin görüşmelerine devam 
ediyoruz. 

Daha önce DYP ve SHP Grubu adına 
«konuşmalar yapılmış idi; şimdi Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın LutfuMah Ka
yalar, buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır Sayın Kayalar. 
ANAP GRUBU ADINA LUTFUL-

LAH KAYALAR (Yozgat) — Sayın Baş-
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kan, sayın 'milletvekilleri; görüşülmekte 
olan Mahallî İdareler Seçimine İlişkin 
2972 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 
3394 ve 3420 sayılı kamunların bazı hü
kümlerinin Anayasa Mahkemesinin ka
rarlarıyla iptal edilmesi üzerine, mahallî 
idareler secim'leıliyle ilgil ibazı hususlarda 
kanunî boşluk doğmuş bulunmaktadır. 
Erken mahallî idareler seçimlerine gidil
mesi halinde, mahallî idareler organları
nın seçimler inin yap ılab ilmesin i sağlamak 
için bu kanunî boslu klanın bir an önce 
doldurulması zarureti ortadadır. Kanun 
teklifi bu amaca yönelik olarak hazırlan-
mış ve yüce huzurunuza getirilmiş bulun
maktadır. 

Değerli: mllletvekillerii, bu kamum tek-
lıi'fl ile, kısaca özetlemek gerekirse, bü
yük şehirlerdeki seçiım çevresi belirlen
mekte, siyasî partilere, önseçimle aday 
tespiti halinde, belediye meclisi; üye sa
yısının yüzde 20'sine kadar sayıdaki 
'belediye meclis adaylarını merkezden 
belirleme yetkisi' veriıllmelk.ted'r. Ayrıca 
önseçimde belediye başkanı ile be'lediye 
meclis üyelerinin müşterek l:sle halinde 
önseçime iştirakler': de sağlanmaktadır. 
Bağımsız adayların birleşik oy pusulası 
içinde yer almaması prensibi, gözetilm;ş 
'bulunmaktadır. «'Evet» mühürü ile be
llikte ıterc'n mühürünün de kul!anı)1abil-
mes'' imkânı getTİlmektedir. Yüksek 
Seçim Kuruluna süreleri. ktsaltabilnıe 
yetkisi de verilmektedir. Partilern seç;-
me katılmalarında yürürlükteki mev
zuatımıza göre, beldede de teşkilat kur
ma şartları vardır. Bu geç'ei -bir madde 
ile önümüzdeki ilik ırmha'lî seçimlerde 
be'ıdeds teşkilat kuruna şartı da kaldırıl-
•mv, bu'1ur?mak't?dır. 

ruUan veya muadili organları kanalıyla 
da değişiklik yapabilırne imkânları da ge
tirilmektedir. Yeni kurulan belediyeler
de de seçiım yapılabilme 'imkânı bu ka
nunla öngörülımeıkte ve son olarak be
lediye başkanının seçiminde o seçiım 
çevresıinde alltı ay oturma şartı da, ilk 
yapılacak olan ilk mahallî İdareler se
çimlerinde kaldırılmaktadır. 

Değerli >mi'iet vekilleri, özellikle dün
kü ve bugünkü Meelisimiz;n gündemini. 
teşkil edan konularla 'ilgili', sayın siyasî 
parti mensuplarının yaptıkları konuşma
larda görüllmüştür iki, özellikle konu dı
şına taşma bir yerde âdet haline getirl-
miş'tir ve 'fevkalade olarak toplanmış 
olan 'Meclisimizin gündemi, geçmiş ;n b'r 
muhasebesi. Ihaliine de getirilmek isten-
ımiş'tir. 

Bugün de izlediğ'ımiz değerli siyasî 
parti grup sözcülerinin yaptıkları ko
nuşmalar 'üzerinde de kısaca durmak 
zarureti vardır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye bir 
12 Eylül» hadisesini yaşamıştır. 12 Eylüle 
gelinmesinin sebepleri nelerdir? Neden 
'gelinmiştir? Bunları siyasal tarih önü-
müzdeki yıllarda yazacak ve bizden son
rakiler de bunları 'değerlendirecektir. B z 
bunun tartışmasına burada g:rmek iste-
miyoruz. Ancak, 12 Eylülden soonra, 
1983 senesinde yeniden demokrasiye 
dönüş süreci; başladıktan soonra s;yasî 
partiler kurulmaya başlanmış ve bil'aha-
ra da 1983 senes'inde seçimler yapılmış, 
Meclisimiz teşekkül elijmis't';r. 

'Bu 19-83 senesinde yapılan seçim'ere 
bazı. sya1»! partner g'f'm'ş, bazı siyasî 
pariV'er de glre-nernişür. Özellikle bu-
p,rm yanı'an konni'Tia'-'.ır^'a :on •jrpoff'ni 
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Değerli milletvekilleri, 12 Eylülden 
sonra 1983 senesinde yapılan seçimlere 
hangi s'yasî paartiierin gireceği, hangi 
•siyasî partilerin girmeyeceği konusunda 
Anavatan Partisinin herhangi fok rolü, 
herhangi 'bir dahil olmamıştır. Bu sebep
le «Falan parti' seçime g'rm'iş'iir, falan 
parti seçime girmemiştir» şekündeki gö
müşler Anavatan Partisi yönünden boş
luktadır. 

Doğru Yol Parvsi Grup Sözcüsü 
Sayın 'Kiıraihoği'u - şu anda burada mı
dır, bilemiyorum - 29 Kasım seç'mle-
•r'nden önce (geçtiğimiz seçimlerden önce) 
Doğru Yol Partisinin yurt sathında 
vermiş bulunduğu gazete 'ilanlarında 
1983 senesi .ile ilgili olarak: ileri sürdü
ğü «Tesadüfi iktidar» ifadesini bugün 
bu Yüce Meclisim kürsüsünde kııilan-
dı. 

Değerli ımilietvekiülieri, 12 -Eylül ha
disesine gelinmesinin en büyük neden
lerinden biri de sanıyorum çoğumuz 
takdir edeceksinizdir - Parlamentonun 
itibarınım zaafa uğramasıdır, Parlamen
tonun itibarının erozyona uğramasıdır. 
B;z burada 5 yıldır, hâlâ, geçmVşte kal
mış olan birtakım olayları gündeme ge-
'tirersk kendinrze siyasî 'ikbal peşinde 
koşarsak, unutmayınız ki, bu Parlamen
toyu yine b'z yaralarız. 

Bu sebeple, 1983 senesindeki seç;>m-
tere atfedilerek Anavatan PartYnin te
sadüfi olarak iktidara ge'diği şek'indeki 
görüşü meydanlarda da reddett'k, bura
da şiddetle reddediyoruz. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Bu reddetmem:z, kendi adım;rra ol-
duğu kadar, aziz mii'et'm'z/n adınadır, 
b:ze rey v;/r?n Tii'k "S-~'^.?;,-<:.rrr\ :;" p '•• 
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siz değerli milletvekilleri olarak da, he
pimiz Türkiye'nin yeniden demokrasiye 
dönüşünün mücadelesini verdik. Eğer o 
gün Anavatan Partisinin korunduğunu 
söyleyenler varsa, onlara da .'acımamak 
kabil değildir. 

Varsa eğer birtakım tercihli' partiler, 
hu tartışma artık son bulsun diye bura
dan söylüyoruz; o, Anavatan Partisi de
ğildir. Anavatan Partisine o günkü ortam
da, belki de, miıl'let, bazıları korkarak 
da rey yenmişlerdir; ama o şaşmaz sağ-
duyul'arıyla 'birlikte millî iradenin te
şekkülünü de gerçekfeşt''rm'i'Ş/!'erd'r. Ben 
ikendimden size örnek vermek •istiyorum. 
5 Kasım saat 16.00; Yozgat Cumhuriyet 
Alanında hâlâ bizi dinleyenlerde tedir
ginlik vardı, acaba size iktidar verilecek 
mid'r diye ve biz o gün orada çok de
ğerli arkadaşlarımızla birlikte, «Siz bize 
'vermesini bilin, biz 'iktidarı almasını bi
liriz» d ;ye 'Söylemiştik. Bu muydu aca
ba tercihli olarak iktidara gönderilen 
parti 

ıMBÖMET KORKMAZ (Kütahya) 
— Seçime katılmayan partner? 

LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) 
— Seçime katı'mayan partilerin neden 
katılmadıkları veya kimlerin onları seç;-
me katmadıkları Orta'dadır. Seçme kat
mayan biz değiliz; biz katılma mücade
lesini verenlerin safındaydık. Onun :ç:n, 
bu şekilde tesadüfi olarak iktidara gelin
miştir» ifades'n;, ithamını, biraz önce 
;fade ettiğim g:bi, kendi adımıza ve bize 
•oy veren milletimiz adına şiddetle red
dediyoruz. (AıNAP sıralarından a'kışlar) 

'Değ^rY 'm,'i'''C'';vek'l-.eri, bunun devamı 
o'ı^rak, 25 martt ı yapı'an mah'il'î 'seç'm-
Icdc, o ?*iin için, daha o.-::-''-:" «îpnek-
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(Partisi, «!Bu seçimlere herkes katılsın» 
diyerek, bu Yüce (Meclisteki oylarıyla im
kân tanımış ve hepsin i seçime sokmuştur. 
•Bu seçmllerin de yine ıgallibıi Anavatan 
Partisi. 

IDeğ'şen zaman içerisinde, referan
dum konusunu gündeme getiren, ilk uy
gulamasını yapan ve bu sayede Türk 
siyasî hayatında yeniden birtakım kişi
lerin yer almasını sağlamaya iımkân 
veren, gene 'bu gruptur, gene bu Mec
listir. 

Peşimden, 1987 yılındaki seçimler 
yapılmıış, bu seçimlerde de gene milleti-
mizin iradesi, (tezahür etmiş ve Anavatan 
Partisine 'yeniden (iktidar verilmiştir. 
Millî iradenin tezahürü bu sekide ol
muştur. 

Buna rağmen, gene bu «tesadüfi» 
tabirini hâlâ bu kürsüde söyleyebiİlmek 
fevkalade üzücüdür, parlamento ve mil
letimiz adına fevkalade bir talıihsiziMir. 

Değerli milefcvelcilleri, 1987 seçim
lerine de bir kulp takılmakta ve bu se
çimlere devletim girdiği! belirtilmektedir. 
Siyasî partilerin kurulmasının ve iktidara 
'talip olmasının yegâne amacı, hizmete 
talip olmaktır, vatanlaşımıza hizmet et
mektir, hizmeti en iyi yapacağını ifade 
efelektir ve eğer mili iradenin tezahü
rü neticesinde kendisine bir üımkân ve
rilirse, Ibunu da icraatıyla göstermektir. 

Eğer, denildiği gibi, hükümet icraa
tını yaparken, sayın bakanlar icraatları
nı yaparken köylere kadar da gidiyorlar-
sa, biz bundan, Anavatan Partisi Grubu 
olarak, şeref duyarız; çünkü icraatı ye
rinde izleyebilmek, hizmeti yerinde göre
bilmek, eksiklerini yerinde tespit edebil
mek için hükümet merkezinde oturma-
yıp, yurdun en ücra köşelerine kadar mil
letimizin içine karışabilmek şerefini haiz 
olmuşlardır. 

Değerli milletvekilleri, aynı konuşma
cı tarafından, özellikle genç milletvekili 
lerinden teşekkül eden Meclisimizde, «Bi
zim politik yaşantımız 25 yıldır devam 
etmektedir. Biz, politika yaparken, siz, 
daha oy kullanamıyordunuz» şeklinde 
bir görüş daha ifade edilmiştir. 

Olabilir, memlekete hizmeti olanların 
hepsine şükran duyuyoruz; ama eğer, 
30 - 35 yaşlarındaki genç arkadaşlarımız 
da, bu Meclise, milletine, memleketine 
hizmet edebilmek için seçmeni tarafından 
gönderilmişlerse, 25 yıllık tecrübesi olanlar 
da gönderilmemişlerse, bunun hatası biz
de değildir, onların geçmişinde yatmakta
dır. («ANAP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

Değerli hemşehrilerim... («Bravo» ses
leri, alkışlar) Hepimiz hemşehriyiz, hepi
miz Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı
yız. 

Değerli milletvekilleri, heyecanımı 
mazur görmenizi İstirham ediyorum ve 
nedenini açıklamak istiyorum : Bu Mec
liste yapılan ithamları, sayın milletvekil
leri ne derece değerlendirirler bilmiyo
rum; ama beni derinden üzmekte ve ya
ralamaktadır. 

Sayın milletvekillerin'in bize yaptığı 
ithama bakınız : «Biz, 25 yıldır politika 
yapıyoruz, siz daha yenisiniz. Bu seçim
ler dürüst değildir; biz geçmişte nice nice 
şeyleri gördük» 

Sizin geçmişte gördüğünüz dürüst ol
mayan seçimler varsa, bu, demek ki sizin 
tecrübenizin hangi tecrübe olduğunu 
gösterir; ama bizim, Parlamento çatısı 
altındaki 5 yıllık tecrübemizde, yapılan 
5 civarındaki seçimde dürüstsüzlükle il
gili bir tecrübemiz bulunmamaktadır, 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, referandumla 
ilgili olarak sayın sözcülerin görüşleri 
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ifade edildi bu kürsüden. İki muhalefet 
partisinin bu konudaki görüşleri çelişmek
te ve hatta Anamuhalefet Partisi sözcüle
rinin kendi içindeki görüşleri de çelişmek
tedir. Şunun net olarak bilinmesi lazım
dır : Bugün, dün kaibul edilen Anayasa 
değişikliği ile yakın tarihte eğer Türkiye' 
de bir referanduma gidilecek ise, bu re
feranduma gidilmesinin müsebbibi Ana
vatan Partisi değildir. Anavatan Partisi, 
erken seçim, erken mahallî seçim şeklin
de bu senenin başından itibaren Meclis 
kürsüsünde, Meclis dışındaki konuşma
larında sürekli olarak seçim isteyen mu
halefetin isteklerini yerine getirebilmek 
için daha önce çıkarmış bulunduğu ka
nunun Anayasa Mahkemesinde iptal edil
mesi üzerine, bu seçimi yapabilmek için 
Anayasanın 175 inci maddesini değiştir
mek istemiştir. Bu maksatla Meclise tek
lif getirilmiş ve bu teklif, eğer Meclisten 
300 veya SOO'ün üzerinde oyla geçmiş 
imkânını bulmuş olsaydı, referanduma 
hiç gerek yoktu; ama bu konuda grubu
muzun dışındaki iki siyasî partinin birisi 
'başından beri referanduma karşı olduğu
nu - seçime karşı olduğunu - birisi de ön
ce «tamam isteriz» deyip, ondan sonra 
da bilemediğimiz nedenlerden dolayı 
- Sayın Başbakanın da güzel ifade ettiği 
gibi - anlaşılıyor ki, seçimden kaçmak 
için onlar da Meclisi terk etmişlerdir. 

«Referandumla 26 milyon seçmeni 
tekrar sandıklara getirip eziyet edeceksi
niz; referandumla şu kadar masraf yapı
lacak, o masrafla şu kadar hastane yapı
lırdı» şeklindeki görüşlerinizi ve bu şe
kildeki ucuz iddialarınızı yapmak yerine, 
bu masrafların yapılmasını maden iste
miyordunuz, o zaman bu Anayasa deği
şikliği teklifini oylarınızla 30OTün üzerine 
bir nispetle çıkardaydınız ve referandu
ma gerek kalmadan hodri meydan se

çimde, sandıkta karşüassaydık. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

SOP Grup Sözcüsü, bizden evvelki 
konuşmasında, «Halkoylamasına sizi biz 
götürüyoruz» demiştir. Bizim bu görüşü
müzü, sözcü, zannediyorum yanılarak 
söylemiştir; ama seçimlerde biz de bunu 
kullanacağız ve söyleyeceğiz. Anavatan 
Partisi için, bundan sonra, «Siz masraf 
yapacaksınız, bunlar boşa masraflardır, 
millete eziyet ediyorsunuz» şeklindeki gö
rüşlerin mesnedi ve dayanağı kalmamış 
bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, referandumun, 
küçük ülkelerde yapıldığı, Türkiye'de uy
gulanmasının yerinde olmadığı ve hatta 
daha ileriye giderek, referandumun de
mokratik olmadığı da, yine bu kürsüden 
- şayanı dikkattir - ifade edilmiştir. 

Referandumun demokratik olduğu, 
demokrasinin tam kendisi olduğu husu
sunda, eğer, geçmişte birazcık siyasal ta
rih okuyup, siyasal kültür incelemiş olan
lar varsa, ittifak ederler. 

Eğer, 55 milyon nüfusu olan bir ülke
de, referandum uygulaması yapılabiliyor
sa ve mevzuat olarak da bu getirilebili-
yorsa, Türk demokrasisi adına da bun
dan şeref duymak gerekir. Gene ne ka
dar üzücüdür ki, Türkiye'nin bunca me
selesi dururken, olağanüstü bir toplantı 
yapmış durumdayken, referandumla ilgi
li eşitliğin olmadığını, bakınız her iki si
yasî parti - ki birisi Anamuhalefet Par
tisi Sayın Lideridir - neye oturtuyorlar? 
Renk konusundaki eşitsizliğe oturtuyor
lar. Çok özür diliyorum, tam bir halk ta
biri vardır : «Her boyayı boyadınız, fıs
tıkî yeşil kaldı.» Yani eşitlikte her türlü 
şartlar bitmiş; demek ki, ancak söyleye
bilecekleri konu, renk konusuna gelmiş 
bulunmaktadır. 
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Bakınız sayın sözcüler, değerli millet
vekilleri, köprülerin altından çok sular 
geçti. Türkiye'de artık seçmen ne yaptı
ğını, ne yapması gerektiğini, kime oy ver
mesi gerektiğini, neden oy vermesi ge
rektiğini, inanınız, bu Mecliste oturma 
şerefine nail olan siz milletvekilleri kadar, 
en azından bizler kadar bilmekte; bizden 
de daha iyi bilmektedir. (ANAP sırala
rından alkışlar) Siz, acaba hiç tetkik bu
yurdunuz mu; bugün bir mahallî seçim
de belediye meclisi için, artı belediye baş
kanı için, artı il genel meclisi üyesi için, 
artı muhtar için aynı sandıkta, sizin o 
«Rengi ayıramaz» dediğiniz, bizim aziz 
seçmenlerimiz, dört ayrı seçim için 30 -
35 kişilik listelerde, hiç yanlış yapmadan 
oyunu kullanabilme görüşüne ve demok
ratik sağduyusuna ulaşmış bulunmakta
dır. 

Siz, ne yazık ki, oy eşitsizliğini öne 
sürerek, art niyetinizle demek istediğiniz 
«Beyaz daha iyidir; yanılırlar beyazı gö
rürler, ona verirler» şeklindeki ifadele
rinizle, bu seçmenin gerisinde kalmış ve 
seçmene de hakaret noktasına gelmiş 
bulunmaktasınız. (ANAP sıralarından al
kışlar) Hiç korkmayınız; kahverengiymiş, 
beyazmış hiç farketmez. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Niye de
ğiştirdiniz rengini? 

LUTFULLAH KAYALAR (Devam
la) — Seçmen, o şaşmaz sağdusuyla, ne
yi nasıl yapacağını, tereyağından kıl çe
ker gibi yapar. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Niye de
ğiştirdiniz o zaman? 

LUTFULLAH KAYALAR (Devam
la) — Hiçbir yanlışlık da olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar, süreniz 
dolmuştur. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — O zaman 
neden değiştirdiniz Sayın Kayalar? 

IBAŞKAN — Müsaade buyurun efen
dim, 

LUTFULLAH KAYALAR (Devam
la) — Sayın Başkan, eşitlik üzerinde ko
nuşuyoruz; sabahki konuşmacılara tanı
dığınız süreleri bize de tanıyacağınızı zan
nediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz dol
muştur, toparlayınız lütfen. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın 
Kayalar, neden değiştirdiniz? 

LUTFULLAH KAYALAR (Devam
la) — Değerli milletvekilleri, bu referan
dum güvenoyuna çekilmek istenmekte
dir. Güvenoyunun ne olduğu ne olma
dığı herkesçe malumdur. Eğer bilmiyor
sanız, vatandaş da ne için bu referan
dumda oy kullanacağını bilir. Bu refe
randumdaki kullanılacak olan oylar, de
ğişikliği yapan kanun metninde, Anaya
sanın 175 inci madesinde sarih olarak 
ibelirtiilmiştir. Buradaki oylar, seçimden 
kaçanları, seçime getirip getirmeme oy
larıdır. Sayın Özala, Sayın özal'ın başında 
bulunduğu Hükümete ve Anavatan Partisi 
Grubumuza dair bir güvenoylaması ola
caksa, bu, seçimle olur. Burada bir se
çim yoktur. Buradaki konu, «Şu sürede 
mi oilsun, şu zamanda mı olsun, yoksa 
şu zamanda mı olsun?» oylamasıdır; ama 
siz madem bu kadar meraklısınız ve ma
dem bu kadar bunları dışarıda söylüyor
sunuz, işte «Anavatan Partisi iktidarı 
bitti, sandıktan siz bundan sonra çıka
mazsınız, durumunuz kötüye gitmekte
dir, belediyeler çalışmaktadır» demekte
siniz; bunun hakemliğini yaptıralım. Bu
nun hakemi sandıktır; bunun hakemi se
çimidir. Bırakınız, aziz milletimizin hu
zuruna gidip, bunun hakemliğini yaptıra
lım. Onu yaptırmıyorsunuz, Mecliste oy 
kullanmıyorsunuz, ondan sonra da diyor
sunuz ki, «Bu bir güvenoylamasudır; so
nunda istifa olur mu olmaz mı?» 
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Bir arkadaşım da söylemişti; istifa mü
essesesi, istifa etme hakkı bulunan her 
mercide (bu bir küçük evrak memurlu
ğunda da olalbilir, dernek üyeliğinde de 
olabilir, Başbakanlıkta da olabilir, Cum
hurbaşkanlığında da) olabilir; ama, çok 
cidî bir müessesedir. Onun için, çok ciddî 
olayların olması gerekir; fakat bu mü
essesenin cidiyetini anlamayıp, ikide bir 
istifa edip, ondan sonra «Caydım, vaz
geçtim, ikna oldum» deyip dönülerek ifa 
edilen bir müesesese değildir. (SHP sı
ralarından gürültüler, ANAP sıraların
dan alkışlar) 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Kanu
nun üzerinde konuş. 

LUTFULLAH KAYALAR (Devam
da) — Sayın Başbakan geçmişinde de 
istifa etmiştir; ama istifasından dönme
miştir. Söylediği hussuların doğru olup 
olmadığını, kurduğu siyasî partiyle birlik
te milletin huzuruna çıkarak tescil ettir
miştir. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Bunları hatırlayalım. Bun
ları bilmeden, birtakım fevrî laflarla 
Meclis kürüsüsünde, geliniz birbirimize 
atıflarda bulunmayalım sayın milletvekil
leri. 

Bu Meclis, üzerine titrememiz gere
ken bir müessesedir ve bu Meclisin iti
barını korumak, bu Meclisin itibarını 
devam ettirmek de, biliniz ki, burada mil
leti temsil etme şerefine nail olmuş olan 
(bütün milletvekillerine aittir. 

-BAŞKAN — Sayın Kayalar, sürenizi 
çok tecavüz ettiniz toparlayınız lütfen. 

LUTFULLAH KAYALAR (Devam
la) — Bitiriyorum efendim. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Konuya 
gelecekler heıihalde. 

Biraz da konuya gelin Sayın Kayalar. 
LUTFULLAH KAYALAR (Devam

la) — Efendim, konuyla ilgili, konuşma

mın başında kanun teklifimizin neleri 
içerdiğini söylemiş ve bunun maddeleri 
geldiğinde tartışılacağını belirtmiştim. Bu 
sebeple bu kanun teklifimizin Yüce Mec
lisin takdirine mazhar olduktan sonra 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
şimdiden temenni ediyor, Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
«•bravo» sesleri, alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahısları adına Sayın İrfan Demiralp. 
Buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ANAP iktidarının beşinci yılında onbi-
rinci kez değiştirilen ve bugün tekrar de
ğiştirilmek üzere, ele alınan Seçim Kanu
nuyla ilgili olarak, şahsım adına söz al
mış bulunuyorum. 

Demokratik bir ülkede, seçimlerin en 
önemli unsurlarından bir tanesi olan, si
yasî partilere radyo ve televizyonda pro
paganda hakkının verilmesi hususunun 
bu görüşmelerde ele alınmıyor olması, 
Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi yö
nünde yapılan çalışmalara gölge düşüre
cek niteliktedir. Avrupa Topluluğuna 
tam üye olmak için müracaat edilen bir 
dönemde, Avrupa Konseyi kararlarına 
uyulmaması ve seçime katılan siyasî par
tilere, radyo ve televizyonda eşit konuş
ma hakkı verilmemesi, iktidarın ilkel an
layışından başka bir şey olamaz. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa Konse
yinin 21 üye ülkesinden bir tanesiyiz. 
Konseyin, aşağıda özetlemeye çalışaca
ğım kararları vardır. Buna göre, Konsey, 
üye ülkelerde yapılan seçimlerin demok
ratik olup olmamasını şu şekilde değer
lendirmektedir : Avrupa Konseyi Parla
menterler Asabmlesinin, 5 Mayıs 1988 
tarihinde, Strasbourg'da yapmış olduğu 
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oturumda görüşülen seçimlerle ilgili ra
porda şu hususlara yer verilmiştir : Se
çim kampanyaları süresince, radyo ve te
levizyon yayınlarından, siyasî partilerin 
eşit olarak yararlanabilmesi için, radyo 
ve televizyonun, demokrasi kuralları içe
risinde kantrol edilmesi gerekir. 

Radyo ve televizyon, demokratik ül
kelerde, seçim kampanyaları esnasında, 
seçim bölgelerini doğrudan doğruya etki
leyen araçlardır. Demokrasi prensipleri^ 
nin işleyebilmesi, ancak bu yayın kuru
luşlarının bağımsız çalışmasıyla mümkün
dür. 

Avrupa Konseyinin kararında, şu 
nokta özellikle belirtilmiştir: Bir ülkede 
seçimlerin serbest ve demokratik yapıla
bilmiş sayılması için, tüm siyasî partile
rin, radyo ve televizyon gibi yayın araç
larından eşit olarak yararlanması gere
kir. Ayrıca, Avrupa Konseyi Parlamenter 
Asamblesi, Bakanlar Komitesine de çağ
rıda bulunarak, ülkelerinde radyo ve te
levizyonun seçim dönemlerinde siyasî 
partilere eşit şekilde kullandırılması için 
gerekli esasların sağlanmasını tavsiye et
miştir. 

Sayın milletvekilleri, komşumuz Yu
nanistan'da dahi, seçim dönemlerinde si
yasî partilere radyo ve televizyondan eşit 
propaganda imkânı verilmektedir. Türki
ye'nin de, Avrupa Konseyine üye ve de
mokrasinin yerleşmesini amaçlayan bir 
ülke olarak seçim çalışmalarında, seçim 
propagandalarında, Yunanistan'da uygu
lanan kuralların gerisinde kalması müm
kün değildir. Avrupa Topluluğuna tam 
üyelik müracaatı yapılmışken, Avrupa 
Konseyinin kararları ve demokratik se
çim prensipleri ortada iken, ANAP ikti
darının siyasî partilere radyo ve televiz
yonda eşit propaganda imkânı vermek 
istememesinin tek bir nedeni olabilir: 

7 . 8 . 1988 O : 2 

ANAP iktidarının, Türk Milletinden, 
Türk seçmeninden saklamak zorunda ol
duğu bir şeyler vardır. ANAP iktidarı, 
muhalefetin, radyo ve televizyonda ha
yalî ihracatı söyleyeceklerinden korkmak
tadır; fakat biliniz ki, 5 yıldır yapmış ol
duğunuz, yaptırmış olduğunuz hayalî ih
racatı Türk seçmeni çok iyi bilmekte
dir. Muhalefete televizyonda eşit propa
ganda imkânı sağlanmasından korkuyor
sunuz. Çünkü, muhalefet 5 yıldır, iktida
rınız döneminde, köylüsüyle, kendisiyle, 
işçisiyle, memuruyla, sizin yarattığınız 
enflasyonla boğuşmaktadır. İşte muhale
fetin bunu söyleyeceğinden korkuyorsu
nuz; ama sizin asıl korktuğunuz bir ko
nu daha var: 5 yıldır Türk Milletini ve 
Türk Devletini, Cumhuriyet tarihinin hiç
bir döneminde görülmedik şekilde borç
landırdınız. Türk insanının refahı için 
kullanılması gereken kaynakları hayalî 
ihracatçılara, üçkâğıtçılara, bazı taraftar
larınıza ve pembe kaldırımlara yatırdınız. 
Neticede, iktidarınız döneminde bu ka
dar büyük iç ve dış kaynak sağlanmış 
olmasına rağmen, Türk inşam 5 yıldır 
günden güne fakirleşmektedir. İşte siz, 
muhalefetin, size, Türk insanını, Türk seç
menini 5 yıldır niçin bu kadar fakirleştir
diniz diye soracağından korkuyorsunuz. 
(ANAP sıralarından «Kim korkuyor» 
sesleri) 

GÜNEŞ TANER (istanbul) — Saf
satayı bırak, seçime gel. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Kaynaklar kimlere aktarılmıştır, halk ne
den bu kadar fakirleştirilmiştir? İşte, siz 
bu referandumda ve onun arkasından 
gelecek olan seçimlerde bunun hesabını 
Türk seçmenine vereceksiniz. 

«Seçime gel» diyen arkadaşıma soru
yorum .5-6 aydır Türk seçmeninin içi
ne çıkabildi mi, Türk köylüsünün yanma 
gidebildi mi? 
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GÜNEŞ TANER (istanbul) — Sen 
gittin mi? 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Evet, ben gidiyorum. Türk köylüsü, Türk 
seçmeni sizi bekliyor, sizi sandığa göm
mek için bekliyor. (DYP sıralarından al
kışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

GÜNEŞ TANER (istanbul) — Kaç
mayın, kaçmayın. 

EYÜP CENAP GÜLPINAR (Şan
lıurfa) — Ne, «evet» dediniz, ne «haylr»! 

İRFAN DEMtRALP (Devamla) — 
Korkunun ecele çaresi yok. 

GÜNEŞ TANER (istanbul) — Kaç
mayın, doğru. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Beş yıl içerisinde, tekrar söylüyorum, te
sadüfen kapmış olduğunuz iktidarınız dö
neminde halkın gönlündeki ve kafasın
daki güveni kaybettiniz. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Biz 
seçimle, oyla geldik. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Geçici olduğunuzu, gidici olduğunuzu, şu 
gelen iki sandığın içine gömüleceğinizi 
çok iyi biliyorsunuz; (ANAP sıraların
dan «Niye kaçıyorsunuz?» sesleri) ama 
ben biraz önce burada konuşan 'arkada
şıma şu cevabı vermek istiyorum: Bu 
Parlamentonun itibarını hep birlikte ko
ruyalım; giderayak demokrasiyi tahrip 
etmeyin. (DYP sıralarından alkışlar) 

Siz, seçime sadece Doğru Yol Par
tisi ile girmiyorsunuz, asıl korktuğunuz 
(odur. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — öyle bir parti var mı? 

İRFAN DEMtRALP (Devamla) — 
Seçime, Doğru Yol Partisinden başka, 
bu Mecliste temsil edilmeyen siyasî par
tiler de giriyor. 

Biz, halkın gönlünde taht kurmuş 
olan, kökü derinlere işlemiş olan Doğru 

Yol Partisinin felsefesini, düşüncesini iki 
haneli köye kadar gidip anlatırız... 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Bü
yük şehirlere gelin, büyük şehirlere. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Anlattık da; ama siz, bu Mecliste tem
sil edilmeyen, sınırlı imkânlarla seçime 
giren siyasî partilere radyo ve televiz
yonda propaganda imkânı vermemek
le, demokrasinin en büyük kuralını çiğ
nemiş oluyorsunuz. 

Bu seçimlerin demokratik sayılabil-
mesi için, Avrupa düzeyinde demokratik 
sayılabiimeşi için, radyo ve televizyondan, 
seçime katılan tüm siyasî partilerin eşit 
olarak faydalanması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, burada Doğru 
Yol Partisi sözcülerinin defalarca söyle
diği bir konuyu ben bir daha söylemek 
istiyorum. Referandum sandığı, bizim ara
yıp da bulamadığımız bir fırsattır. Bek
lediğimiz zamandan çok daha önce gel
miştir. 

GÜNEŞ TANER (istanbul) — Niye 
kaçıyorsunuz o zaman? (ANAP sırala
rından «Seçime gelin o zaman» sesleri) 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Biz seçimden kaçmıyoruz, biz seçimle
rin, Avrupa Konseyinin de üye ülkele
rine tavsiye ettiği ölçüler, kurallar içeri
sinde yapılmasını istiyoruz. Biz, çok şey 
istemedik ki, radyo ve televizyonda eşit 
propaganda hakkı istedik. Nesi yanlış bu
nun, yanlış mı bu? 

NECAT TUNÇSIPER (Balıkesir) — 
Gücünüz kadar. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Seçim yasaklarının bir ay önce başlama
sını istedik. Yanlış mı bu? Hangi demok
ratik ülkede bunun tersi bir uygulama 
var, çıkın buraya söyleyin. 

NECAT TUNÇSIPER (Balıkesir) — 
Gücün kadar, gücün kadar. 
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İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Hangi Avrupa Konseyi üyesi ülkede, han
gi Avrupa ülkesinde bizim söylediğimizin 
tersi olan bir kuralla seçim yapılıyor, ge
lin buraya söyleyin. 

GÜNEŞ TANER (istanbul) — Niye 
kaçıyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen söz at
mayın. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Bu seçim ve ondan önce yapılacak olan 
referandum bir güvenoylamasıdır. 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Anka
ra) — Hiç değil. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Bu güvenoylamasını kaybeden, şerefli bir 
şekilde istifa etmek zorundadır. (ANAP 
sıralarından gürültüler) Eğer kazanırsa
nız, kazanırsınız, tamam; istediğiniz ya
pılmış olur; halktan bir daha güvenoyu 
almış olursunuz; ama kaybettiğinizde is
tifa etmek zorundasınız, çünkü kişinin şe
ref ve haysiyetleri bunu gerektirir. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahsı adına Sayın İbrahim Tez, bu

yurun efendim. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
hepinizi en derin saygılarımla selamlıyo
rum. 

Bir kanunu, Meclisten Anayasaya uy
gun çıkaramıyorsak, demokrasiyi güçlen-
diremiyorsak, toplumsal adaleti geliştire-
tmiyorsak, ulusal bağımsızlığı savunamı-
yorsak, toplumsal gelişmeyi sağlıyamıyor-
ısak, işçinin, köylünün, memurun, emek
linin gelirini onurlu bir biçimde sağlı-
yamıyorsak, gelişmeler arasında eşitsiz
lik sürekli artıyorsa, halk iyi beslenemi-
yorsa, sağlık hizmetleri karşılanamıyorsa, 

bir iktidarın varlığından söz etmek müm
kün değildir. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Görüşülmekte olan yerel yönetim se
çimleriyle ilgili olan bu yasa, üçüncü kez 
bu Yüce Meclise geliyor. Getirdiğiniz bi
rinci yasada birtakım eksiklikleriniz vardı, 
o zaman bağımsız belediye başkanlarını 
unutmuştunuz; arkasından getirdiğiniz 
ikinci yasa teklifinde, bir beldede otu
ran insanlara, bir başka beldede belediye 
başkanı seçme hakkını getirmiştiniz. Bun
ların hiçbiri demokrasinin içinde yoktu. 
Demokrasilerde yerel yönetimler önemli 
kurumlardır, demokrasilerde yerel yöne
timler demokrasinin beşiğidirler. Bugünı 
de getirilen bu 2972 sayılı Yasada, ko
misyonda, teklifte dahi olmayan yeni ye
ni maddeler getirilmiştir; kontenjanlar 
yükseltilmiştir. Bu yapı içerisinde bizim 
yerel ilgili olarak düşüncelerimizi, kısa ve 
öz olarak bir daha Büyük Meclisin de
ğerli üyelerine arz etmek istiyorum. 

Yerel yönetimler bir ülkenin siyasal, 
sosyal, ekonomik ve kültürel temellerini 
oluştururlar. Bir ülkede yerel yönetim
ler, demokrasinin yerleşmesinde, gelişip, 
büyümesinde vazgeçilmez anaunsurlardir. 
1950'lerden bu yana, yetki ve kaynak ko
nusunda yetersiz bırakılmış ve toplum
da merkezî idarenin uzantısı biçiminde 
yer almış olan yerel yönetimler, son yıl
larda bazı kaynak ve yetkiler verilmiş ol
masına rağmen, onlar yine genel iktidarı 
ele geçirmek ve elinde tutabilmek iste
yen zihniyeti bir araç olarak kullanmış
tır. Oysa, yerel yönetimleri merkezî ida
renin bir kolu olarak değil, demokratik 
işleyişleri, içerisinde katılımcı demokra
siyi yaşatan, halka hizmet sunma birim
leri olarak görmekteyiz ve görüyoruz. 

Bugün iktidarda olanların yerel yö
netimleri böyle bir anlayışla görmeleri 

— 262 — 



T. B. M. M. B : 78 7 . 8 . 1988 O : 2 

olanaklı değildir. Uygulamalardan çıkar
dıkları sonuç da budur. Yerel yönetim
leri böyle görmeyen bir iktidardan daha 
farklı bir yasa önerisi beklemek fazla
ca iyimserlik olur. Toplumun desteğini 
yitirmiş olan, genel iktidarını elde tuta
bilmek ve tavan düzenini yürütebilmek 
için Sayın özal iktidarı, yerel yönetim 
seçimlerini bir araç olarak kullanıp, se
çimleri bir oldu bittiye getirmek istiyor. 
Yerel yönetimlerin ayrı birer iktidar oda
ğı olduğunu hiçe sayan bir yaklaşımla 
genel iktidarını ayakta tutabilecek yol
ları ve yöntemleri aramaktadır. 

Türkiye'yi, kendi çıkarları açısından, 
her alanda olduğu gibi, «Ben yaptım 
oldu» durumuna getirmek istiyor; ama 
ülke çıkarları yok, toplum çıkarları yok 
bugünkü zihniyette, bugünkü iktidarın ka
fasında. Hayalî ihracat ile, batık krediler
le, hileli iflaslarla ilgili bir önlem ala
mayacaksın, almayacaksın, «Her ülkede 
bu kadar olur» diyeceksin, işine geldiği 
gibi konuşacaksın; olmaz böyle şey, ol
maz böyle şey. 

Bugün burada bu yasa teklifi geçe
cektir ve geçmesi için de bütün ANAP'lı 
milletvekili arkadaşlarımız buradadır. Bu 
yasa teklifinden sonra, referandum kasım 
ayında mı seçimi öngörür, yoksa mart 
ayında mı öngörür?.. Biz şunu açık ve 
net olarak söylüyoruz; biz mart ayının 
bir an önce gelmesini istiyoruz, mart 
ayının çabuk gelmesini istiyoruz; ama 
sizin düşünceniz, zihniyetiniz doğrultu
sunda değil. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar, 
sadece Özal döneminde seçim yasaları 
«Ben nasıl kazanırım» hesabı ile değiş
tirilmiş durmuştur, örneğin, bu yasa 
üçüncü kez değiştiriliyor. Ülkemizin top
lumsal, ekonomik ve siyasal değerleriy
le bu kadar oynandığı bir döneme rast

lanmamıştır. Kendi çıkarlarına bunları 
kimse alet edememiştir, bundan sonra da 
etmesine Türk halkı müsaade etmeyecek
tir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

«Seçim benim nasıl işime geliyor? Sü
reyi ne kadar kısaltabilirim? Ne yapa
bilirim? Devlet olanaklarını nasıl kul
lanabilirim? öteki partileri nasıl saf dışı 
edebilirim ve vatandaşı kandırıp, sorun
larını çözmenin yollarını nasıl arayabili
rim?» düşüncesi içerisinde hileli seçim 
yollarım bulup, seçim önerisi olarak önü
müze getirdiğiniz bu seçim sistemi ile 
hiçbir sorun çözülemez. Kent halkını ça
murdan kurtaramazsınız; kent halkını, 
çağdaşlaşmaya adım atan yerel yönetim
lere kavuşturamazsınız; kent halkını, çağ
daşlaşmanın ötesinde kentin daha büyü
mesine getiremezsiniz. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bizlerin, çoğulcu ve özgürlükçü de
mokrasi anlayışı ile, Türkiye'de bugün ik
tidarı elinde bulunduranların demokrasi 
anlayışları arasında büyük uçurumlar 
vardır. Bize göre demokrasi, bir avuç 
insanın siyasal, ekonomik, kültürel, sos
yal haklarının ve menfaatlarının koruna
bildiği, diğer büyük çoğunluğunun ezil
diği bir yönetim biçimi değildir. Demok
rasinin özü, katılımdır. Bütün yurttaşların 
siyasetle ilgilenmeleri, ülkesinin sorunla
rıyla ilgilenmeleri, kaderleriyle ilgili so
rumluluk taşımaları, temel koşuldur. He
ri ve yaratıcı bir sivil toplum olmanın 
başlangıç noktası budur. Demokrasiyi 
yaratıcı sivil toplumu koruyacak, yaşa
tacak en büyük güvence, bütün yurttaş
ların aktif olarak siyasetle uğraşması, 
siyasete katılması, toplumun bireylerinin, 
teker teker demokrasi güvencesi altına 
alınmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ül
kemiz 1900'lü yıllardan itibaren hem ya-
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şam düzeyinde, hem de yaşam biçimin
de önemli gelişmeleri içeren hızlı bir de
ğişim süreci içine girmek zorundadır. Bu
nun sonucunda kentleşme, geçmişteki hı
zını daha da artıracaktır. Kentsel yoğun
laşan alanlarda önemli değişiklikler ola
cak, yepyeni kent alanları ortaya çıka
caktır. Tarım ve sanayi yapısındaki de
ğişiklikler nedeniyle, toplumsal örgütlen
melerde yeni oluşumlar gözlenecek ve 
bunlar kentsel yapılaşmaya yansıyacak
tır. Hem kentler değişecek, hem de yeni 
kentler doğacaktır; ama biraz evvel say
dığım bu maddeler içerisinde, bundan ev
velki sizin yerel yönetimleriniz, sizin be
lediyeleriniz hiçbir önlem getirmemiştir; 
aynı zihniyet, bundan sonraki seçimde de 
hiçbir şey getirmeyeceği için, yerel yöne
tim seçimlerinden sosyal demokratlar za
ferle çıkacaktır. (SHP ve ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP 
sıralarından «Bravo Ecevit» sesi) 

İBRAHİM TEZ (Devamla) — Ben 
İbrahim Tez'im, bana o lafı atmayın. Bu 
Anayasada yazılı Başkentin milletvekili
yim. O lafı bir daha atmayın, ben Baş
kentin milletvekiliyim, hatta Reisicum
hur Köşkünün, bu Yüce Meclisin, Ba
kanlıkların içinde bulunduğu bölgenin 
milletvekiliyim, bir daha atmayın bana o 
lafı. Aynı zamanda, bu Mecliste en bü
yük oyu alıp gelen milletvekiliyim; sizin 
aldığınız oyun üç katını aldım. Ben İbra
him Tez'im, bir daha «Bülent Ecevit» 
diye laf atmayın. (SHP ve ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz 
efendim... 

Sayın milletvekilleri... 
İBRAHİM TEZ (Devamla) — Sayın 

Başkan, bana bir daha «Bülent Ecevit» 
diye laf atmasınlar. 

BAŞKAN — Sayın Tez, süreniz dol
muştur, lütfen toparlayınız efendim. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ar
kadaşımızı da sükûnetle dinlemenizi rica 
ediyorum. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) — özal 
İktidarı yönetimi aldıktan sonra, ülke
mizde ekonomik yönden çiçek açmıyor, 
yaprak kımıldamıyor, sorunlar daha da 
artıyor, kökleşiyor, derinleşiyor. Bugün
kü tablonun bilinçli bir sistemdeki tüm 
suçu, Özal iktidarınındır. Sorunların kök
leşmesinin nedeni özal iktidarıdır. Bu po
litikanın mimarı ve uygulayıcısı da Sayın 
Özal'dır. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) «Enflasyon mücadelesi» 
adı altında yürüttüğünüz politika iflas 
etmiştir. Bu iktidar, yoksulluğu kitleleş-
tirmiştir. Bu iktidar, yok edilmeye çalışı
lan insanî ve ahlakî değerlerin yok edil
mesinin yarattığı çürüme ve kargaşayı 
getirmiştir, ihracat, yalnız olağanüstü teş
vik tedbirleri ile bu milletin sırtından bir 
avuç insana aktarılan kaynaklarla ayak
ta tutulmaya çalışılmaktadır. İthalat ka
pısını lüks tüketim maddelerine ardına 
kadar açanlar, üç - beş kuruşluk biriki
min çarçur edilmesine olanak hazırla
yanlar, şimdi bu kapıyı nasıl kapatacak
larını kara kara düşünmektedirler. 

Ülkemizde, sizin iktidarınızda... 

GÜNEŞ TANER (istanbul) — Se
çime gel, seçime. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) — Seçime 
geleceğim, hep beraber geleceğiz seçime. 

Bu ülkede, sizin iktidarınızda, semt 
pazarları pazar yeri dağıldıktan sonra, 
domates toplayan, biber toplayan insan
larla dolu... Tabiî, geleceğiz seçime. Sa
yın Başbakan diyor ki, «Meydanlarda 
gümbür gümbür söyleyeceğiz.» 

Bizim sesimiz daha gür; çünkü biz 
halkın içinden geliyoruz, tarladan geliyo-
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ruz, fabrikadan geliyoruz, esnaf dükkâ
nından geliyoruz. («Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bugünkü siyasal iktidar, sosyal adalet ala
nında geliştirrnedikleriyle, diğer yaptıkla
rıyla, sosyal adaleti hatırlanmayacak bir 
duruma getirmiştir. Bugünkü siyasal ik
tidarın «Sosyal adalet» sözünü ağzına al
maya hakkı yoktur. Bizim hedefimiz, in
sanı insan yapan değerleri Türkiye'de ege
men kılma hedefidir. Bu hedef de, de
mokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla 
Türkiye'de yerleştirme hedefidir. 

Bu duygular içerisinde hepinize say
gılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Tez. 

84 sıra sayılı teklifin tümü üzerin
deki müzakereler bu suretle tamamlanmış 
bulunmaktadır. 

Teklifin maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
2972 Sayılı Mahallî İdareler tle Mahalle 
Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seci
mi Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2972 Sayılı Mahallî 
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Ka
nunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Büyük şehirlerdeki seçim çevresi 
Madde 4. — Belediye hudutları için

de birden fazla ilçe bulunan büyük şehir
lerde, büyükşehir belediye başkanı seçi
mi için, o şehir belediye hudutları içi bir 
seçim çevresidir. 

Büyükşehir belediye hudutları içinde 
kalan ilçelerin belediye başkanı ve bele
diye meclisi üyeleri seçimlerinde ise her 
ilçe bir seçim çevresidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 2972 sayılı Mahallî 

İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhti
yar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 
10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasına (b) 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
(c) ve l(d) bentllerii dklenmıiştir. 

«c) Siyasî partiller, önseçimte aday 
tespiti halinde, belediye meclisi üye sayı
sının % 20'sine (küsurlar tama iblağ edi
lerek) kadar sayıdaki belediye meclisi 
üyesi adaylarımı ve bunların sıralamadaki 
yerlerini merlkez karar ve yönetim kurul
ları veya yetiki verdikleri ,ifl veya ilçe yö
netim kuruları vasıtasıyla tespit ledebi-
İrta. 

d) önseçimde aday tespitli halinde, 
belediye başkanı ile belediye (meclisi üye 
aday adayları müşterek liste ile önseçime 
katilabilirler. Bu halde, partili seçmen 
bu müşterek listeyi aynen veya bu müşte
rek listedeki mevcut aday adaylarından 
istediklerini çizmıelk ve bunların yerine 
diğer aday adaylarından isknıler yazmak 
veya 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 46 ncı maddesinde belirtilen aday 
adayları listesine işaret koymak suretiyle 
oyunu kullanabilir. Siyasî partiler 2820 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 46 ncı 
maddesinde belirtilen aday adayları lis
tesi ile birlikte müşterek listelıi aday aday
ları listelerini de ilçe seçim kurulu baş
kanlıklarına verirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen ve önerge veren olmamıştır. 

Bu itibarla maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Maddie kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2972 «ayifa Mahallî 

'İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ih
tiyar Heyetleri 'Seçimi Hakkımda Kamu
nun 18 inciı maddesinin (b) bendinin bi
rinci ve İkinci fıkraları aşağıdaki sekilide 
değiştirilmiş ve aynı maddenin (d) ve (e) 
bentleri yürüdükten kaldırılmıştır. 

b) Belediye başkanlığı ve il. genel 
meclisi üyeliği seçimlerinde kullaniliacak 
birleşik oy pusulalarının en üstünde «Si
yasî partiler» ibaresi yazılır. Bu ibarenin 
altına seçime katılan siyasî parti temsil
cileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından çekilen Ikıur'ıa esasına göre en 
başta ve ortada partinin özel işareti, özel 
işaretin altında tam' yazı halinde adı, be
lirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı 
iki santimetre olan bir boş daire basılır 
ve bütün bunlarım altı çizilir. Bu çizgimin 
altına o partinin aday veya adaylarının 
ad ve soyadları konur. 

Belediye başkanlığı: ve il genel mecli
si üyeliği seçimine katılacak bağımsız 
adaylar ise Yüksek Seçim Kurulunun ta
yin edeceği ebad, şekil ve miktarda ken
dilerinin bastırdıkları ve (ilan edilen süre 
içerisinde büyük şehir belediye başkanlığı 
adaylığı liçin il seçim, ıdiğer adaylıklar 
için ilçe seçim kurularına verecekleri oy 
pusulaları ile seçimlere katılırlar. 

BA'ŞIKAN — Madde üzerimde söz is
teyen?.. Yoık. 

Verilmiş bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 84 sıra sayılı yasa 

teklif inin 3 üncü maddesinin son fıkra
sının aşağıdaki gibi değiştirilımıesini arz 
ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 
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Turhan Hırfamoğhı 
Hatay 

İbrahim Tez 
Ankara 

Kenan Süzer 
Tokat 

Değişiklik : Belediye başkanlığı ve 
il genel meclisi üyeliği seçimime katılacak 
bağımsız adaylar, birleşik oy pusulasının 
sağ alt köşesinde gösterilirler. Birden faz
la bağımsız adayın bulunması halimde, 
bunların alt alta sıralanmaları, ilçe se
çim kurulunca, ilgili adaylar huzurunda 
çekilecek kuralar sonucunda tespit edilir. 

(BAŞKAN — önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Anka
ra) — Katılmıyoruz efendim. 

ADALET BAKANI MEHMET TO
PAÇ (Uşak) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmamaktadır. 

Önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge kabul1 edilme
miştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 4. — 2972 sayılı Mahallî 

İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun 19 uncu maddesinin bir, iki ve üçün
cü fıkraları aşağıdaki şekillide ıdeğiştiril-
ımiştir. 

Seçmen; Yüksek Seçim Kurulu veya 
Yüksek Seçim Kurulunun 'izin ve dene
timiyle il seçim kurulları tarafından yap
tırılıp sandık kurullarına kadar ulaştırılan1 

ve birleşik oy pusulası ile birlikte kendi
sine verilen «EVET» veya «TERCİH» 
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yazdı mühürü alarak oyunu kullanmak 
üzere kapalı oy verme yerline girer. 

Seçmen; «EVET» veya «TERCİH» 
ırnühürünü sadece tercih ettiği partiye ait 
özel daire içine basmak veya varsa yal
nızca bağımsız adaya ait ikapalt oy verme 
yerindeki oy pusulasını zarfa koymak su
reti ile oyunu kullanır. 

Oyunu kutlaman seçmem birleşik oy 
pusulasını veya bağımsız adaylara ait oyu 
katlayarak zarfa koyar ve zarfı yapıştı
rır. «EVET» veya «TERCİH» yazık mü
hürü sandık kurulu başkanına gerli verir 
ve oyunu sandığa atar. 

ıBAŞKAN — Madde üzerimde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyle İlgili verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 84 sıra sayılı ya

sa teklifimin 4 üncü maddesinin üçüncü 
ve dördüncü fıkralarının aşağıdaki gibi 
değiştirilmesini arz ederliz. 

Kaımer Genç 
Tunceli 

Salih Sümer 
Diyarbakır 
Ati Uyar' 

Hatay 
Turhan Hırfanoğlu 

Hatay 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvin 
T>eğişikli!k : 
Seçmen; «EVET» veya «TERCİH» 

ırnühürünü sadece tercih ettiği partiye ve
ya varsa bağımsız adaya ait özel daire 
liçine basmak suretiyle oyunu kullanır. 

Oyunu kullanan seçmen birleşik oy 
pusulasını katlayarak zarfa koyar ve zarf 
yapıştırılır. «EVET» veya «TERCİH» ya
zılı mühürü samdık kurulu başkanına ge
ri verir ve oyunu sandığa atar. 

ıBAŞKAN — önergeye komisyon ka
tılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. COŞKUNOGLU (Anka
ra) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET TO

PAÇ (Uşak) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 4 
üncü madde kabul edilmiştir. 

Geçici 1 indi maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapıla
cak ilik mahallî idareler genel seçimlerin
de, kanunlardaki bütün süreleri, oy ver
me gününü esas alarak icabında kısalt
mak suretiyle tespit ve ilana Yüksek Se
çim Kurulu yetkilidir. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, grup adına Sayın Fuat Ata-
lay konuşacaklardır efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ata-
lay. (SHP sıralarımdan alkışlar) 

Sayın Atalay, süreniz 10 dakikadır 
efendim. 

SHP GRUBU ADINA FUAT ATA
LAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; tasarının bu geçici 
maddesinde, Anavatan İktidarı Kasım 
1983 seç imleriyle iktidara gelmesinden 
sonra, ara seçimler de dahil olanak üze
re, hemen hemen bütün seçimlerde ve 
mahallî seçimlerde koymuş olduğu bir 
kuralı bugün yeniden karşımıza getirmek
tedir. Bu da, hiçbir çağdaş, demokratik 
ülkede görülmeyen ve sadece dostlar alış
verişte görsün mantığıyla yasalarım, Ana
yasanın yurttaşlara gayet açık bir şekil
de verdiği seçme ve seçilme haklarını gas-
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pederi hir düzenlemeyi de beraberinde 
ı getirmektedir. Çünıkü, Sayın lözal ve 

onun partisi olan Anavatan gayet iyi bul
mak tedir iki, lanoalk Türkiye'de hadiseler 
kargaşa ve bulanıklık içerisinde görüntü
lenirse vatandaşın kafası karışabilir ve 
onun için, ancak bu şekildeki oldu bitti-
llerlle, baskım seçimleriyle, birtakım bas
kın yasalarıyla vatandaşların kafaları bu-
landırılır ve bundan medet umabiliriz 
mantığını geliştirmektedirler. 

Anayasa değişikliğiyle ilgili teklifin 
görüşülmesi sırasında, bizatihi Sayın Baş
bakan, burada bulunan muhalefet parti
lerinin maddî temellerinin, yani burada 
bulunma şartlarının kendilerinden kay
naklandığını dile getirmekte ve «1983 se
çimleriyle iktidara gelen partimiz, isteme
diği takdirde, 25 Mart seçiımleriyte ilgili 
düzen'emede muhalefet partililerini seçi
me sofcmay abillrdi...» 

AHMET KARABVLl (Tekirdağ) — 
Doğru!.. 

'FUAT ATALAY (Devamla) — Yanli, 
«O zaman Sosyaldemokrat (SODEP) 
adıyla anılan partiyi! ve Doğru Yol Par
tisini seçimlere büz soktuk» demektedir. 

AHMET KARABVLl (Tekirdağ) — 
Doğru!.. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Keş
ke sokmamış olsaydılar sayın milletvekil
leri. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ '(Kütahya) — O zaman da 
«Sokmadınız» denirdi. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Aca
ba, demokratik düzenlemenin dayattığı 
koşullar mı bunu bu şekle getirdi; yok
sa, Sayın Özal'ın kendi kişisel istekleri mli 
bunu bu şekle getirdi? Bunu hep beraber 
inceleyebiliriz:. 
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Seçimlerden hemen sonra, 12 Eylül 
askerî cuntasının, askerî idaresinin 
(ANAP sıralarından gürültüler) altın tep
side... (ANAP sıralarından gürültüler, sı
ralara vurmalar) Altın tepside demokrat
lara, ilericilere; bırakalım iller idleri... 
(ANAP sıralarından, sıralara vurmalar, 
«Sözünü geri al» sesleri) 

Sayın Başkan, konuşacak nııyım aca
ba? 

BAŞKAN — Efendim, dinleyin lüt
fen. (ANAP sııralaondan «Sayın Başkan, 
sözünü geri alisin» sesleri, gürültüler) 

Sayın Atalıay, lütfen madde üzerinde 
konuşunuz, sizi ikaz ediyorum. (ANAP 
sıralarımdan gürültüler, «Sözünü geri al
sın» sesleri) 

FUAT ATALAY (Devamla) — Mad
de üzerinde konuşuyorum. 

12 Eylül koşullarının yasakladığı or
tamda... (ANAP sıralarından' gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, tashih ettiler, 
«12 Eylül şartlarınun getirdiği ortamda» 
dediler. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ha
yır, tashih etmiyorum; 12 Eylül cunta ko
şullarında... (ANAP sıralarımdan, sırala
ra vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen tashih edin. 
(ANAP sıralarından sıralara vurmalar) 

FUAT ATALAY (Devamla) — ... Ulu 
önder Mustafa Kemıal Atatürk'ün ya
verliğini yapmış 'insanlarım dahi veto edil
diği... (ANAP Sina'larından gürültüler), 
kişilikleriyle, demokratlılklıarıylla övgü duy
duğumuz insanların veto edildiği koşul
larda siz iktidara geleceksimiz... 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — 
Hiç muhalefet yapmadınız değil mi? 

FUAT ATALAY (Devamla) — ... ve 
bunu «halikın serbest iradesi adı altında» 
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diye tanımlayacaksınız! Buna insanlar an
cak güler. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

Değerli milletvekilleri, işte bu dönem-
dle (16 Ocak 198'4'te) baskın yapalım di
ye, o altım tepside sunulan iktidarı etiniz-
de bulundurabilmek için, siz 16 Ocak 
1984'te yeni bir yasa çıkararak, mahallî 
seçimleri 25 Mart 1984te yapmayı karar-
laştırdımız. Gerekçe neydi? Sayın Özal'a 
göre, atamayla gelmiş insanların bir an 
önce uzakiaşması.. 

Peki, siz Sayın Özal, 12 «Eylül yöne
timinin atama talimatıyla 'Başbakan yar
dımcılığına gelmediniz mi?.. (SHP sıra
larından alkışlar) Sizler eğer demokrat ve 
özgür idiyseniz bünllara karşı tavır koyar
dınız. 

İSMAİL Ş/ENOÜN (Denizli) — Sayın 
Başkan, Meclise hitap etsin hatip. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade bu
yurun lütfen. 

FUAT ATALAY (Devamla) — 16 
Ocak 1984 tarihinde yasayı çıkaracaksı
nız ve büyük kongre şartımı arayacaksı
nız; buna kuşlar dahi: güler. 16 Ocak 
1984'te seçim kararı allın, SODEP ve Doğ
ru Yol Partisinin bir ay İçerisinde büyük 
kongrelerini yapmalarını bekleyin. Elbet
te böyle bir şey mümkün değildi. Bunu 
siz de bildiğiniz için, sadece birtakım in
sanları şu veya bu sekilide kandırabilme 
sevdasıyla bu partilerin de seçimlere gir
mesini ve bu baskın seçimi sistemi içeri
sinde iktidarınızı mahallî idarelere gö
türmeyi düşündünüz. Nitekim bunda ba-
şarılıı oldunuz; TRT'yi, hiçbir Türkiye 
Cumhuriyeti siyasî iktidarının yaşamında 
görülmediği şekilde parti kanalı olarak 
kullandınız. Adalet Partisi ve CHP hükü
metleri dönemı'nde ülkenin, demokratik 
sistemin vazgeçfımez umsuıilari' bu iki par
tinin genelde centilmen amllaşmasıyla de-

7 . 8 . 1988 O : 2 

vam ederken; isiz, devletin kamu kuruluş
larının dibine dinamit koydunuz; devle
tin, kamunun en önemli unsurlarını ayak
lar altına aldınız. Sadece bununla yetin-
medimiz; vatandaşın en demokratik özgür 
halklarını aldınız. Şimdi size sormak isti
yoruz : Hangi seçim yasasında... 

HALİL ORHAN ERIGÜDER (istan
bul) — Sayın Başkan, beyefendi neden 
bahsediyor? Rica ederim ikaz edin, 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir, dakika 
müsaade eder misiniz? 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ta
biî, buyurun. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi geçici 
1 inci maddeyi okuttuk, onun üzerinde 
konuşuyorsunuz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — (Müsamahanızı suiistlimall ediyor. 

BAŞKAN — Fakat siz, bu maddeyle 
hiç alakası olmayan şeyler söylüyorsu
nuz. Lütfen madlde üzerinde konuşun 
efendim. 

IFUAT ATALAY '(Devamla) — Siz, 
hangi seçim yasasında, Yüksdk Seçim 
Kuruluna, seçim sürçerini kısaltma yet
kisini vermediniz? Hangi seçimi normal 
süresi içerisinde yaptınız? Bir tanesini ge
lin gösterin. 

Sayın özal demektedir ki : «Seçim 
yasaklarını] önce doksan günden fcırkbeş 
güne, daha sonra on güne indirdik, Ana
yasa Mahkemesi bunu iptal etmedi.» 

Buyurun, çağırıyoruz, bunu iki güne 
indirin, iki güne de indirsenüz, Anayasa 
Mahkemesi iptal etmez; çünkü, Anayasa
da böyle bir düzen'ıeme olmadığı için ip
tal etmez; ama Sayın Özal, sizin ve par
tinizin ah'ayamadığı, genel evrensel insan 
haıklanıdır. İnsan haklarına saygılı olmak, 
çağdaş olmak, ancak anayasalarım teme
lini teşkil eder. Öylesine demokratik ülke
ler vardır ki, onların yazılı anayasaları 
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yoktur; ama, o ülkelerde temel 'insan hak 
ve özgülükleri, hiçbir sekilide, şu veya 
bu şekilde askıya alınmaz. 

DNURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Shell'de çalışınken nıi öğrendin 
bunları? 

FUAT ATALAY (Devamla) — 
önomlli! olan, demokratlığı, insaniliği içli
nize sindirmektir. Bu olmadığı içlin, bu 
geçici madde ile, gasp ettiğiniz sözde se
çim sistemini, yeniden kılınmaya çalışı
yorsunuz ve ciddî şekilde, bir anayasa 
değil, hukuk ve insanlık suçu işliyorsunuz. 

Zamları seçim sonrasına bırak; sos
yalistleri, iter idler i sürekli baskı altına al; 
Parlamento çatısı altındaki muhalefet 
partilerinin en özgür demokratik halkla
rını Parlamentoda ifade etenelerine imlkân 
tanıma; Parlamento tarihinde görülnıle-
ırniş bir şekilde, Anaraubalefet Partisinin 
Genel Başkanının konuşmasını birtakım 
İçtüzük mülahazaları ile engele; TRT'yi 
partinizin özel kanalı yap; partili balkan
larınız halika şantaj ve tehditle «İktidara 
oy verin, iktidara oy vermediğiniz tak
dirde mahallî idarelerde size hizmet yok» 
desin; Başkent Ankara'nın Çankaya îlçe 
Başkanı, ihalelerde yüzde 30 rüşvetini her 
tarafa geliştirsin... (ANAP sır allarından 
«Ne alakası var» sesleri) 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — 
Senin bu hailini partindekiter düşünsün. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Dev
let Su İşleri, Karayolları Genel Müdür
lüğü... 

BAŞKAN — Sayın Altalay, müsaade 
eder misiniz? 

FUAT ATALAY (Devamla) — Bu
yurun. 

BAŞKAN — Sizi ikaz ettim; geçici 1 
inci madde «sürelerin kısaltılması konu
sunda Yüksek Seçim Kuruluna yetki ve
rilmesine» mütedairdir. Bu itibarla bu 

konuya sadık kalarak konuşmanızı ve sü
reniz dolduğu için de toparlamanızı rica 
ediyorum,. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın 
Başkan, Genel Kurul üyelerinin bir kıs
mının ırahatsız olduklarını görüyorum; 
ama ben, bizatihi esas üzerine konuşu
yorum. Seçim sürelerinin kısaltılmasının, 
vatandaşın, Anayasanın 2 nci maddesin
de gayet açık şekilde bellntlileın, «Devle
tin, hukuk devleti olma» ilkesini, askıya 
aldığını söylüyorum ve bunun gerekçesi
nin de siyasî iktidarın açmazlarından kay
na klandığını söylüyorum. 

Şimdi bir şey sormak istiyoruz sayın 
[milletvekilleri : Siz «Biz seçim istiyoruz; 
vatandaş da secini istiyor» diyorsunuz. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Siz ni
ye istemiyorsunuz? 

FUAT ATALAY (Devamla) — El
bette muhalefet partileri olarak, başta 
Anamuhalefet Partisi ve diğer muhalefet 
partileri olarak bizler de seçim! istemek
teyiz. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Niye 
rey vermediniz? 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ama 
size bir soru sormak işitiyorum : Seçim
den kastımız, özgür, demokratik, yasalara 
uygun seçimdir; yoksa, siyasal iktidarın 
kendi çıkarlarına göre sözde seçim değil
dir; ama, buna rağmen sizin mantığınızla 
sormak isteriz : Seçim niçin yapılır? Ge
nelde, eğer zamanından önce yapılıyorsa, 
o yönetimin değiştirilmesi ihtimalini, ola
nağımı açabildiği içim yapılır. Yıami, ma
hallî idare yönetimleri, eğer ciddî bir bu
nalım içindeyse, bundan dolayı yapılır. 
Mahallî idare yönetimlerinin akıl aknaz 
rüşvet iddiaları, yolsuzlukları ortadadır. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bunların madde ile ne ilgisi var? 
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FUAT ATALAY (Devamla) — Biraz 
önce söyledim, Başkent Ankara'da Çan
kaya İlçesi Belediye Başkanı, Devlet Su 
işleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün 
çevresinde yıllarca sökülemeyecek kaldı
rımları söktürüp kendi yandaşlarına pa-
pıaıtya kıvrumiarınıa yeni yaklaşımlar yap
maktadır. (ANAP sıralarından «Süresi 
döldü» sesilerli) 

BAŞKAN — Hayır efendim, dolmadı, 
saat önümde efendim, dikkat ediyorum. 

FUAT ATALAY (Devamla) — İçte 
bütün bunlar .göstermektedir ki, vatandaş 
elbette seçim istemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, süreniz 
dolmuştur, topadayın. 

'FUAT ATALAY (Devamla) — Sayım 
Başkan ıtaparlıyorum, konunun esası üze
rinde konuşuyorum. 

Ama sizde o cesaret, o yürek yok; bu
nu sizden beklemiyoruz. Yani sizin döne
minizde, sizin (iktidarınızda, bu halka, 
demokratik, adil, çağdaş ülkelere yanaşır 
bir seçim olmayacak. Ama, ne yaparsanız 
yapın, bütün bu engellemelere rağmen, is
terseniz yasakların süresini iki güne indi
nin, halk size öylesine bir cevap verecek
tir ki -nitekim bazı fırsatları sizler de 've
riyor sunuz; sabah çıkardığınız yasayla 
renkleri değiştirdiniz- verecekleri kahve
rengi oylarla, halk sizi kara toprağın di
bine sokacak, bir daha kurtulamayacak
sınız. 

BAŞKAN — Sayın Atalay!.. Sayın 
Atalay!.. (ANAP şuralarından sıralara vur
malar, gürültüler) 

FUAT ATALAY (Devamla) — Bu
yurun. 

BAŞKAN —- Sayın Atalay, müsaade 
edermisiniz efendim? Sürenizi aştınız, lüt
fen bitlirin, çOk rica ediyorum tiyi niyeti -
mi suiistimal ediyorsunuz. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ben 
suiistimal etmiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bayağı ediyorsunuz işte. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Bu

rada seçim sürelerinin kısaltılması, TRT' 
de Anavatan İktidarının uygulamalarının 
sadece parti özel kanalı olarak kulla
nılması dahi, artık vatandaşın gözünde si
zin renginıizi değiştirmeyecektir. Bu çer
çevede bu geçici madde, Anavatan İkti
darının antidemokratlığını resimlemekte
dir. Bunu Meclis tutanaklarına geçiriyo
ruz. Parti grubumuz olarak, buna karşı 
oy vereceğimizi Genel Kurulun sayın üye
lerine duyuruyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Buyurun Sayın Taşçıoğlu. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, .değerli milletvekilleri; bu 
kürsünün bu üslup içerisinde kullanıl
mış olmasından son derece üzüntü duy
duğumu belirtmek isterim. (SHP sırala
rından «Hangi üslup?» sesleri) 

Anlatacağım hangi üslup olduğunu. 
Bakınız, milletin yüzde 92 ekseriye

tiyle kabul edilmiş olaın Anayasanın «Baş
langıç» maddesinde-me deniyor : «Ebedî 
Türk. vatan ve milletinlin bütünlüğüne ve 
kutsal Türk Devletinin varlığına karşı, 
Cumhuriyet devrinde benzeri görülmemiş 
bölücü ve yıkıcı kanlı bir iç savaşın ger
çekleşme noktasına yaklaştığı sırada; 

Türk Milletinin ayrılmaz parçası olan 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletin çağrı
sıyla gerçekleştirdiği 12 Eylül 1980 hare
kâtı sonucunda...» 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Dar
belerim savunuculuğunu yapma. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — «Türk Milletinin 
meşru temsilcileri olan Danışma Meclisin-
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ce hazırlanıp, Millî Güvenlik Konseyin-
oe...» 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Dar
belerin savunucusu içimizde, Sayın Baş
kan. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Söz 
'alınan madde ile ilgisi var mı Sayın Baş
kan? 

IB-AŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, müsaa
de eder misliniz efendim... (SHP sırala
rından gürültüler) 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Dar
belerin savunuculuğunu yapma... 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütah
ya) — Ben İdare Amiriyim, otur yerine. 
(SHP Sina'larından sıralara vurmalar, (gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın mMetvekiilleri, Sa
yın Taşçıoğlu, görüşmekte olduğumuz 
madde geçici 1 inci maddedir. Bu itibar-
la, lütfen o konuda konuşun efendim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Elendim, biraz ev
vel grubu adına konuşan arkadaşın... 

BAŞKAN — Onu da ikaz ettim Sa
yın Taşçıoğlu. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — ... Anayasamızın 
yasaklarına rağmen Anayasayı lihlal etti
ğini belirtmede, iktidar partisi grubunun 
sözcüsü olarak kendimi vazifeli addediyo
rum. 

Burada muhtelif vesilelerle söz alan 
arkadaşlar altı günden beri ne usul bı-
raiktılar, ne adap bıraktılar, ne teamül 'bı
raktılar..-. (SHP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Sayın Başkan, «adap» sözünü geri alsın. 

ARİF SAĞ (Ankara — Edepsiz sen
sin. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Bakınız, sabırla din
leyin, ben slize hakaret etmiyorum, Ana
yasayı okuyorum... 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sa
yın Başkan, «adap» sözünü geni alsın 
efendim; yaralayıcıdır. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Anayasayı her ve
sileyle hatırlamak ve 'hatırlatmak hepimi
zin vazifesidir. (SHP sıralarından gürül
tüler) 

M. TURAN BAYAZrr (izmir) — 
Sayın Başkan «adap» sözünü ıgeri aldırın 
efendim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Siyasî adap ve tea
mülden bahsediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu müsaa
de eder misiniz ©fendim:, bir hususu Yü
ce Meclise arz etmek istiyorum : 

Değerli milletvekilleri, Anayasayı be
ğenmemiş olabilirsiniz, Anayasayı değiş
tirmeyi düşünebilirsiniz; ama, şu ihlaliyle 
yürürlükte olan Anayasa, Yüce Meclisi 
ve münferit olarak Ikişliıleri bağlayan bir 
Anayasadır. Bu itibarla, konuşmalar sı
rasında, arkadaşlarımızın bu konulara 
özellikle dikkat etmelerini hassaten rica 
ediyorum. 

iSayın Taşçıoğlu, zatıâliniain de ek 'ge
çici 1 inci madde hakkında konuşmasını 
diliyorum; lütfen o konuda konuşun efen
dim. 

Teşekkür ederim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Değerlli arkadaşla
rımı, her vesileyle, burada maddeler ko
nuşulurken, arkadaşlarımız, Anayasaya 
aykırılık iddiasında bulunmuşlardır. iBen 
de neyin Anayasaya uyup uymadığına bi
raz dokundum, hep beraber ayağa kalk
tılar; bunda sinirienecek ne var, onu an
layamıyorum, 

I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Uy
mayan kim? 
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BAŞKAN — Devam edin lütfen efen
dim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamlia) — Anayasaya ayıkırı 
bir davranış içerisinde konuşma yapma
larımdan üzüntü duyduğumu tekrar tekrar 
belirtiyorum. O Anayasa ki, yüzde 92 oy 
ile kabul edilmişti.'r. 

Şim'di, o Anayasanın yasaklarına uy
mazsanız, o Anayasaya karşı çıkarsanız 
ve dünyanın hiçbir 'yerinde görülmemiş 
bir ekseriyetle, yüzde 92 ekseriyetle mil
letin kabul ettiği o Anayasayı bize sağ
layan bir idareye «askerî ounfca» derse
niz, her konuyu bırakır, karşınıza çıka
rız. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar; SHP sıralarından gürültüler) Biz 
bunu, fırsat buldukça ve her vesileyle söy
leyeceğiz. Bu Anayasa değişmediği müd
detçe -Sayın Başkanın da biraz evvel 
ifade ettiği gibi, t>u Anayasa yürürlük
tedir- ona uymadığınız her an, usul ne 
olursa olsun, hatırlatacağız. 

Siz bu kürsüyü gelişi güzel kutanıma 
hakkına sahip değilsiniz. 

!Bir ian içlin kendinizi) 'bir seyirci san
dalyesine atarak seyredin, adeta miting 
meydanlarında enine boyuna, doğruymuş, 
eğriymiş olmasına dikkat etmeden nasıl 
bir üslup içinde konuşma alışkanlığınız 
var lise, bu alışkanlığını burada aynen yü
rüten arkadaşlarımız vardır. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Ne il
gisi var bunların Sayım Başkan. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Fırsat 'bilmek su
retiyle, herhangi bir maddeyli vesile itti
haz ederek konuşamazsınız. (SHP sırala
rımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Evet Sayın Taşçıoğlu, 
konuya gelelini. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Şimdi madde üze

rindeki konuşmama geliyorum ve ben ku
surumu biliyorum; ama, bu kusuru da bi
le bile (işlediğini söylüyorum. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, ikaz edin lütfen. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Za
ten saygısızsın. 

SALİH SÜMER (D'yarbakır) — O 
zaman daha da kötü, suç işliyorsun de-
mekbir bu. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) —'Anayasayı • hatırlat
mak hepimizin bir vazifesidir. 

ARİF SAĞ (Ankara) — Senim vazi
fen değildir o. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — (Şimdi efendim, 
sabrediyorum 6 gündür ve bakıyorum, 
hangi kanun, hangi madde görüşülıürse 
görüşülsün, hep aynı kırık plağı çevir-
mektesL'nıiz ve bununla ne yapmaktasınız?.. 
Tabiî hepiniz için söylemiyoırum, ev
vela bu şekilde davrananlar liçkı söylüyo
rum, kamuoyu yoklamalarındaki bazı 
rakamlara güvenerek, «Tamam şimdi za
yıf zamanını bulduk, buyurun seçime» di
ye bizi davet ediyorsunuz. 

Her iktidarın dört veya beş senelik 
icraatı liçerisinde bazen sevimsiz hale 'bü-
rünmesıi zarurî olabilir, her icraat her
kesin hoşuna gitmeyebilir; ama, beş yıl
lık bir dönem 'içerisindeki icraatın ıtümü 
hakkındaki hükmü, seçim sandıklarında 
millet verir. 

Şimdi siz yeni bir yol tuttunuz, 
«Aman fırsat bu fırsattır, referandumu 
bir itimat oyu meselesi haline getiririz» 
diyerek Nasrettin Hoca hikâyesindeki 
gibi, «Olur ya, tutar maya» şeklinde ken
dinize belki bir ümit yarattınız. Bu biraz 
haksizlik oluyor. 

Genel seçimlerde elinizdeki bütün im
kânlarla meydan meydan dolaşıp, 6 gün-
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den beri her vesileyle burada sıraladığı
nız hayalî ihracatı, pahalılığı, yolsuzluk
ları anlatmadınız mı? Hatta bazı arka
daşlarımız, olmayan şeyleri bağıra bağı
ra anlatmadılar mı? Millete gittik ve bo
yumuzun ölçüsünü aldık. 

M. ERDOĞAN YETBNÇ (Manisa) 
— Hayalî ihracatı Kaya beye sorun. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Şimdi geliyorsunuz, 
evvela meydan okuyorsunuz, ondan son
ra şu veya bu sebepten dolayı vazgeçi
yorsunuz. Biz iktidar olarak, «Buyurun 
seçime» diyen bir muhalefete karşı, «Yok 
gelemeyiz, biz hazır değiliz» diyemezdik. 
Biz de hesabımızı kitabımızı yaptık, vic
danımızda ölçtük biçtik; dedik ki, bu mil
let çalışana, bu millet kendisine hizmet 
verene sonuna kadar bağlıdır, ondan 
oyunu esirgemez. Böyle düşünmek bir 
suç değil. Çıktık meydana, «Hay hay» de
dik «Biz size uyuyoruz» Günlerden beri 
artık konuşa konuşa bıktık bu işten. Bı
rakıyorum artık şartlıydı şartsızdı demeyi 
bir tarafa. 

Muhterem arkadaşlarım, ben şunu-
belirtmek için huzurunuza çıktım • Bu 
'tansiyonu biraz beraberce düşürelim. Bu 
kavga havası, biliyorsunuz bizi nerelere 
getirdi. Hangi devirlerde olduğunu söy
lemiyorum. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Sizi milletvekili yaptı. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Şimdi, bırakınız 
daha sükûnet içerisinde, birbirimizi din
lemesini de daha iyi bilerek, biraz müsa
mahakâr davranarak, kırmadan dövüş
meden bu işleri halle çalışalım. Demin 
buraya çıkan arkadaşa baktım; bundan 
daha ağır könuşulamazdi. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — 
Ders mi alacağız burada? 
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MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU /Devamla) — Efendim ders al
mak değil. Zatıâliniz sabahleyin konuşur
ken, ben sizden ders mi alıyordum? Sizin 
bilginizden, tecrübenizden istifade ediyor
dum Sayın Bayazıt. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — 
Ben size ciddî şeyler söyledim. Siz bize 
bir şey öğretemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, lütfen... 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-

OĞLU (Devamla) — Sizin bilginizden 
istifade ediyordum. Ama bırakın da, ben 
de düşündüklerimi ifade edeyim. (SHP 
sıralarından gürültüler) Siz buradan ba
ğırmaya alışmışsınız, oradan bağırmaya 
alışmışsınız, bize söz hakkı vermiyorsu
nuz. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Anlamıyorsunuz, kafanıza sokamadık. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, lütfen 
efendim; herkes sizi sükûnetle dinledi 
efendim; lütfen... 

Sayın Taşçıoğlu, lütfen toparlayınız 
efendim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Bakınız, ben olsam, 
size «kafanıza sokamadık» diye böyle 
kabaca laf etmem. Size yakıştıramıyorum 
bunu. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — 
Şahsınıza demedim, kafanıza sokamadık 
dedim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayı
nız Sayın Taşçıoğlu. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Ben size daha ba
rışçı olmayı tavsiye ediyorum; rica edi
yorum, ist'irharn ediyorum. Burada bağır
makla bir şey elde edemezsiniz; meydan
larda bağırmakla da bir şey elde edemez
siniz. Millet eğriyi doğruyu görüyor. 
Boşuna çaba sarf etmeyin. Arzunuz üze-
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rine, bizim arzumuz da birleşti, seçime 
gidiyoruz. Niye ortalığı bu kadar velve
leye veriyoruz; bağırıp çağırıp birbiri
mizi kırıyoruz? Buna ne lüzum var? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Madde 
ile ne ilgisi var?.. 

M. TURAN BAYAZIT (îzmir) — 
Madde üzerinde konuşun. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Madde üzerinde konuşun. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Madde üzerinde 
konuşuyorum. (SHP sıralarından gürül
tüler) 

Efendim, zatıâliniz burada ne askerî 
cunta bıraktınız; söylemediğiniz hiçbir 
laf kalmadı. 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, karşı
lıklı konuşmayın lütfen. 

ARÎF SAĞ (Ankara) — Cunta değil 
ini? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Efendim, biz dün 
de söyledik, bugün de söyleriz, meydan
larda da söyleyeceğiz; biz bu referandu
mu, kanunda yazılı olan maksada matuf 
olmak üzere yapıyoruz. Bunu açık ve se
çik olarak bir kere ortaya koyalım. Biz, 
neferandum kanununda neyi belirttikse, 
maksadımız ne ise, açıkça belirttik. Şim
di, siz bunu - tabirimi mazur görün -
•bir açıkgözlülükle, sanki «Her referandu
mun bir itimat oyu haline gelmesi gere
kir» gibi bir sakim düşünceyle hareket 
ederek, bu kadar rahat, genel seçimlerde 
milletin itimadına mazhar olmuş bir ik
tidarı alaşağı etmek açıkgözlülüğünü na
sıl gösterirsiniz efendim? Mümkün mü, 
buna kimi inandıracaksınız? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Madde
den bahsetmiyorsunuz! 

MEHMET MtttCERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Usul haline geldi... 
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BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, topar
layınız lütfen. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Onun için, sizden 
istirhamım, biraz ders alalım. Dün, bura
da Sayın Başbakanımıza «kabadayı» mı 
demediniz; bizlere «çamur» mu demedi
niz; sizin yaptığınız reaksiyonun ondabi-
rini gösterdik mi? Biraz ders alalım muh
terem arkadaşlarım. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen
dim. 

(M. TURAN BAYAZIT (İzmir) -
Siorum var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (îzmir) — 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ekle
diğimiz geçici madde ile ilk yapılacak 
mahallî seçimler için, Yüksek Seçim Ku
ruluna süreleri azaltmak yetkisini verdik. 
Bugün, o madde henüz yürürlüğe girme
di, referandumdan sonra girecek. Bu tek
lif de, Yüksek Seçim Kuruluna aynı yet
kiyi veren bir maddedir. Hükümetten ri
ca ediyorum; bunun, anayasal dayanağı, 
Anayasanın kaçıncı maddesidir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baka
nım. 

ADALET BAKANI MEHMET TO
PAÇ (Uşak) — Efendim, Anayasanın 79 
uncu madldesinin, üçüncü fıkrası «Yük
sek Seçim Kurulunun ve diğer seçim ku
rullarının görev ve yetkileri kanunla dü
zenlenir» der. Anayasada geçen bu mad
deye göre, kanunu yapma yetkisi de Yü
ce Meclisin olduğuna göre, Yüce Meclisin 
yaptığı kanunlar, bu 79 uncu maddedeki 
yetkiye göre yapılmaktadır ve tamamen 
de Anayasaya uygundur. 

Ayrıca, bu konuyla ilgili 2839 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesi aynı yetkiyi 
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veriyor. Gene daha önce 298 sayılı Ka
nunun ek 4 üncü maddesi aynı yetkiyi 
vermiş. Gene, 298 sayılı Kanunun geçici 
18 inci maddesi aynı yetkiyi vermiş ve bu 
kanunlar Anayasa Mahkemesine gitmek 
suretiyle, Anayasa Mahkemesince de ip
tal edilmemiş, uygun görülmüş durumda
dır. 

'Bu bakımdan, Anayasaya aykırı her
hangi bir durum yoktur. Arz ederim1 

efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
Madde üzerimdeki müzakereler ta

mamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Geçici 1 inci 
madde kalbul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCt MADDE 2. — Bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapıla
cak ilk mahallî idareler genel seçimleri 
isdb'ebiyle kanunların kerekli kıldığı gi
derleri karşılamak üzere yeterli ödenek, 
ilgili kuruluş bütçelerine Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca aktarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-

'bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCt MADDE 3. — Bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapıla
cak ilk mahallî idareler genel seçimlerin
de; siyasî partilerin seçime katılabilme
leri için, 2820 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 20 nci maddesinde öngördüğü, 
beldelerde teşkilatlanma ile ilgili hüküm 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk Ma
halli İdareler Genel Seçimlerine katılacak 
siyasî partiler hangi seçim çevrelerinde, 
hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapa
caklarını bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 15 gün içinde yetkili or
ganları vasıtasıyla Yüksek Seçim Kuru
luna bildirmek zorundadırlar. Yapılacak 
ön seçimde, 31 Aralık 1987 tarihine ka
dar siyasî partilerin üye kayıt defterinde 
parti üyesi olarak kayıtlı olup da 30 Ha
ziran 1988 tarihine kadar Cumhuriyet 
Başsavcılığına bildirilen üye listeleri esas 
alınır. Cumhuriyet Başsavcılığı bu Kanu
nun yürüdüğe girdiği tarihten itibaren 
yedi gün içinde bu listeleri ilçe seçirn ku
rulu başkanlıklarına gönderir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın 
Ahmet Ne'Jdiım, söz .isteimiışlerdir. 

Buyurun efendim. !(>DYP sıralarından 
alkışlar) 

Süremiz 10 dakikadır efendim. 
DYP GRUBU ADINA AHMET 

NE İDİM (Sakarya) — Sayın Başkan, 
sayın miletvekiılılieri; 2972 sayııh Mahallî 
İdareller ve Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiışitirilıme-
söne Dair Kanun Teklifinim geçici', 4 
üncü maddesi üzerimde söz almış budün-
maktayım. Hepimizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Geçici 4 üncü madde ille, Cumhuri
yet Başsavcılığından 'gelecek listeler hak-

- 276 — 



T. B. M. M. B: 78 7 . 8 . 1988 O : 2 

kında düzenlemeler yapılmaktadır. 
İktidar, 'günlerdir 'bu zeminde sa
vunduğumuz hususun tiıpilk bir örneği
ni bu maddeyle ortaya koymaktadır. Si
yasî iktidar, geçmişte (Meclisten çıkan 
hiçbir yasa hükmünü bir sonraki se
çim, ya da halkoylamasında uygulama -
mış; her defasında, kanunların kendisi
ne sağlayacağı avantajları kullanmak 
•için, çoğunluğuna güvenerek kanunlar 
üzeninde oynamakta, hukuk devletimde 
ıgörölimeyecdk uygulamalara girmektedir. 

Bu maddede «lYapılaeak önseçim
de, siyasî partidenim 30 Haziran 1988 ta
rihine kadar Cumhuriyet Başsavcılığına 
bildirdikleri üye listeleri esas alınır» 
denmektedir. Bu maddeyle, önseçimlerin, 
ıtüm üyelerle yapulacakmış gibi bir anlam 
ortaya çıkmaktadıtr. Partililer delegelerini 
seçmiş, kongrelerini yapmışlardır. Aca
ba Cumhuriyet Başsavcılığı «Sadece 
bu üstelerle seçim yapılacak» ısrarında 
bulunsa, o zaman ne yapacaksınız? 

Ayrıca, getirmiş bulunduğunuz Ana
yasa değişikliği Sayın Cumhurbaşkanı-
mız tarafından geri gönderilirse, o za-
ıman martta yapacağınız seçjmde acaba 
hangi tarihe kadar yazılı üyeler oy 
kullanacaktır?. 

Sayın milletvekillileri, bir Jışi, oluruna 
götürmek siyasî iktidarların görevidir. 
Türkiye'deki siyasî iktidar, hu işi oluru
na değili de olmazına götürmek için var
dır; «Gelin bunliarı konuşalım» diyecek 
kadar uygar yöntemlerden mahrumdur, 
birtakım hiddetle, öfkeyle, hırsla ve kin
le doludur, yahut da suçüstü yakalan -
muştur. Çünkü, konuşmaya oturulduğu 
zaman, 1987'de yapmış bulunduğu seçi
min dürüst olmadığını âdeta kabullen
miş duruma düşecektir. Bunun için, uz
laşmadan, görüşmeden kaçmaktadır. Her 
'televizyon programında uzlaşmacı olduk

larını haykıranlar, '12 Eylül' arkasına giz
lenerek devamlılıklarını bugüne kadar 
getirenler, bu uzlaşmaz tutumlarıyla ül
keyi nereye getirdiklerini bile bilmeden, 
seçim için geldikleri parlamento referan
dum kuyusuna düşmüşlerdir. Yüce Türk 
Milleti bu siyasî iktidara gerekeni ya
pacaktır. 

Sayın ımiiletvekiİleri, Türkiye sahip-
ısiz değildir. Türkiye'de vicdanlarımı üze
rine toprak serpidiğini kiımse zannetme
sin. «Bu nedir?» diye. soracak vicdanlar 
vardır. Siyasî iktidarın kendi hesapları 
uğruna Türkiye'de hukuk ayıbı işlediğimi 
bütün kamuoyu bilmektedir. Bu defa 
gümrükten mal kaçırır ıgibi hazırladıkları 
Anayasa değişikliği ve seçim kamunu 
teklifleri de siyasî iktidarı kurtaramaya
caktır. Büyük Milletimiz, düştüğünüz, 
içinde bulunduğunuz kuyuya sizleri gö
mecektir., Hukuka saygı düşüncesini hep 
beraber korumaya mecburuz. Hukukla 
böylesine fütursuz ve pervasız bir sekili
de oynama istidadını çok tehlikeli ve va
him bir uygulama olarak görüyor sorum
luların bir gün mutlaka zor durumda ka
lacaklarımı hatırlatıyoruz. Bundan evvel 
de Türkiye'de yapılan bazu seçiımlerde 
usulsüzlükler olmuştu; ama, bu işler san
dıkta meydana gelmiştir. Bugünkü siyasî 
iktidar dönemlinde ise, daha evvelki se
nelerde görülmeyen, oylar daha sandığa 
ıgöîmeden çallınmalk istenmektedir. Bıra
kın bu düşünceyi, bırakın bu telaşı, bı
rakım bu korkuyu! Dürüst seçimden kim
seye zarar gellmez. İleride rahatsızlık 
duyacağınız büyük hukuk ayıplarının 
içinde bulunmayın. Sizden sonra gelenle
re, hiç olmazsa hukuka saygıyı, huku
kun üstünlüğünün mirasını bırakın. 

Ama, bu söylediklerim sizin için 
çok zor; çünkü, siz ancak zam yapar
sınız, enflasyonu yükseltirsiniz ve huku-
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ıku katledersiniz; dürüst seçimden ika-
çarsmıcz, ımllleti de televizyondaki; ışov 
ıpragraımllarınızıın çolk arkasında zanne-
ıdersıiıniız; ama, referandum neticesi; mi'IÜet, 
«Bir ısiıyasî iktidar vardı, televizyonda 
kendisi liçiın güzel1 programlar yapardı; 
bir gün ıhiır referandum çukuru açtı, 
içine de takti düştü. Dürüstlükten aıy-
ırilldığı liçiın, millet de onun üstüne top-
ralk attı; böylece ortadan kalıktı.» diye-
oetotir., 

Hepinize saygılar ımı sunuyorum. 
(DPY sıralarından allkuşÜar) 

MEHMET MÜIKERREIM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Bu sahibimin sesi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
.Sayın Özer Gürbüz, grup adına mı, 

şahsınız adıma mı söz 'istiyor sumuz? 
ÖZER GÜRBÜZ {Sinop) — Sorum 

var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Başjka söz almak 'iste

yen yok. 
Başka soru sormak listeyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ (ISinop) — Sayın 

Başkan, ıhükümet tarafımdan cevapllandı-
rılmasımı listediğiım 'bir soıruım var. Ya
rın, önseçimler yapılldığında veya /itiraz
lar olduğunda, konunun çözümlenmesi 
yönünden yararlı oolacağına iınanıyo-
ırum* 

iSooruım şu: Geçici 4 üncü madde
de, «Yapılacak önseçimde, 31 Aralık 
1987 tarihine kadar siyasî partilerim üye 
fcayııt 'defterimde parti üyesi olarak ka
yıtlı olup da 30 'Haziran 1988 tarihime 
kadar Cumhuriyet Başsavcı lığıma fa Jlld iri
len üye listeleri esas alınır.» 'denmekte-
'diır. Yine, 3420 ısayıh Yasanın 5 'inci 
maddesıimin 4 üncü 'fıkrasında, «Siyasî 
parfciller, kayıtlı üyelerin 'tamamı dışında 
başka bir usullle aday 'yoklaması yapa
caksa ıbu halde oy kullanacak seçmen 

lislteleriıniı önseçimden en az otuz gün 
önce ilçe seçim kurulu başkanlığına üye 
kayıt defterleri ile ibirliilkıte vermek zo
rundadırlar» demrnelktodiır. 

Şimdi lifci türlü aday saptanmaktadır. 
1. — Merkez Yoklamasıylla, îSosyal-

'demoofcrat Halkçı ıPartinim, önseçimde 
ıgeniışletilmıiş delege yöntemi olarak 'bi
linen; kongrelerde 'ise önseçim delegeleri 
ile adayların saptanacağı belirıbilimekte-
dir. Acaba yeni teklif yasalaştığı takdirde 
benim partimin de genişleitillmiış delege 
yönetimiylle önseçim yapması engellene
cek midir? 

iSosyaldemokrat Halkçı »Partinin 
tüzüğünde belliırıtidiği gibi yine kongrele
rimde önseçim yapıllmış adaylar saptan -
muş ölaıoalk ımıdur1? 

Teşekkür ederim., 

ADALET BAKANI MEHMET TO
PAÇ i(Uşalk) — Sayın Gürbüz, isimdi bu 
kanunla getirilen geçici hükümler, 2820 
sayılı Siyasî Partiler IKanunuın 37 nci 
maddesinde 'belirtildiği şelfcilllde, adayla
rın, tüzüklerimde belirttikleri herhangi 
bir usullle tespitine mani olmamaktadır. 
•Bir ısiyasî parti, adaylarını n'ısıfceırse mer
kez yoklaması, 'isterse ibütün kayıtlı üye
lerimin 'iştirakiyle önseçim tarzında, is
terse bir ibaşka usulle veya bunlardan 
birkaçı iile beraber yapabiıllir. 

Geç iıci 4 üncü madde, bütün üyelerin 
dşbiırakiylle yapılacalk önseçime ıhıiıtap et-
ırnektedir. Siyasî Partiler 'Kanununum 42 
iıci maddesıimin 3420 sayılı Kanunla de
ğişik ıdört ve tbeşimoi (fıkralarında sözü 
edilen süreleri, geçici olarak beillirllen-
rni'istir. Tüzüğüne göre delegelerle aday 
tespiti yapacalk bir siyasî partimin duıru-
mu 42 nci maddenin alltıncı fıkrasında
ki aday yoklamalarına girmektedir ki, 
bu ve benzeri; aday (tespitime bu geçici 
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tmadde ımani değildir.. Bu maddemin 
amacı da bunu engellemek de değildir. 

Bilgilerimize arz ededım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederini efen-

diım, soru cevaplandırılmıştır. 
IMadde ille iıllgiıli verıMlmiş önergeler 

vaırdıır, geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türklıye Büyük M'lıltot Meclisi! 
Başkanlığına 

Görüşülmekte ollan kanun teklifinin 
geçici 4 üncü rnıaddesinitı aşağıdaki' se
kilide değiştirilmesini arız ve tekiıf ede
riz. 

Abülkad;ır Aksu 
Diyarbakır 

Ahmet Karaevl 
Tekıirdağ 

Hükmet Biçemtürk 
İçel 

Yasıiın Bozkurıt 
Kars 

Lütfulllalh Kayalar 
Yoagaifi 

GBÇÎCİ MAODE 4. — Bu Kanu
nun yütrülüğe girdiği tarihten sonraki 
'ilk mahallî 'idareler genel seçimlerıine 
katılacak siyasî partiler hangi seçıim 
çevreDeriiınde, hangi usul ve esaslHarla aday 
itespiti yapacaklarını, Anayasanın 127 nci 
(maddesinde yapılan değişikliğim malik-
oyuma sunulması hallinde, halkoylaması 
gününü (izleyen 2 gün içinde yetkili! or
ganları vasıtasıyla Yüksek sSeçiım Ku
ruluna bildirmek zorundadırlar. 

Yapılacak önseçimde, 31 Aralık 1987 
ıtarlıhime kadar siyasî partililerin üye ka
yıt defterlerinde parti üyesi olarak kayıt
lı ölüp da 30 Haziran 1988 tarihine ka* 
dar Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen 
üye 'listeleri esas alınır. Cumhuriyet Baş
savcılığı, ibu Kanunum yürürlüğe girdiği 

'tarihten (itibaren 7 gün içinde bu listeleri1 

ilçe seçim kurulu 'başkanlığına gönderir. 

Türkiye Büyük Millet 'Meciiısıil 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 84 sıra sayılı 
yasa teklifinim geçici 4 ümcü maddesiine 
aşağıdaki fıkranın eklemmesiınii ısaygıları-
muzla öneririz., 

'Güneş Gürseler. 
Tekiırdağ 

İbrahim Tez 
Ankara 

'Mustafa Çakı* 
Giresun 

Mehmet Kahraman 
•Diyarbakır. 

Turan Bayazut 
îzmlir 

Abdullkadir Ateş 
Gaziantep 

Seçimin 1989 yılında yapılması ha
linde 2820 sayılı Siyasî Partililer Yasa
sının 42 nci maddesi hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Ş;mdi aykırıl'ık sırası
na göre okutup lişleme koyacağım efen
dim. 

GÜıNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, birinci önergenin kabul 
edilmesi hallimde bizim önergemıiz olan 
ikinci önergenin biır hükmü kalmıyor. 

BAŞKAN — Efendim, oylatahm; 
kabul edilirse o zaman geri almanız 
mümkün* 

GÜNEŞ GÜRSELER i(Tekirdağ) — 
Birinci önergeyi bir daha okutur musu
nuz? 

;BAŞKAN — Şimdi ıtekrar liş/lem 
yapmak içim okutuyorum. 

Buyurum okuyum. 
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«Türkiye Büyük IMıiıl'let Meclisi! 
»Başkanlüğına! 

Görüşülmekte olan kanun teklifi'-
oin geçici 4 üncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değişfeıilımesıini iarz ve ıteklif 
©derk. 

Abdülkadir lAksu ve arkadaşları. 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanu

nun yürürlüğe g'irdiğl .tarJMen sonraki. 
iilk mahallî idareller geneli ıseç'mleri'ne 
katılacak siyasî partililer hangi seçiım çev-
ırelerıınde, hangi usul» ve esaslarla aday 
Itespiıfii yapacaklarımı, Anayasanın 127 
nci maddesinde yapılan değ'şifcltiğ'm halk
oyuna sunulması halimde, haalıkoıylaması 
gününü İzleyen 2 gün (içinde yetkili or
ganlar vasıtasıyla Yüksek Seçiım Kuru
luna ibi'İdinm»ek zorundadırlar. 

Yapılacak önseçimde, 31 Aralık 1987 
tarihline kadar siyasî partilerin üye ka
yıt defterlerinde parti üyesi olarak ka
yıtlı olup da 30 Haziran 1988 »tarihine 
kadar Cumhuriyet Başsavcılığıma blld:ri-
len üye listelerii esas alınır. Cumhuriyet 
Başsavcılığı, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 7 gün içinde ıbu lis
teleri ilçe seçiım kurulu 'başkanlıklarıma 
'gönderir. 

»BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyorlar mı ©fendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. OOŞKUNOĞLU (An
kara) — Komisyon kaitılıyor efendim. 

ADALET BAKANI /MEHMET TO
PAÇ (Uşak) — Hükümet katılıyor efen
dim. 

AYTEKİN KOTİL ((istanbul) — Sa
yın Başkan sorum var efendim. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
AYTEKİN KOTİL (İstanbul) — Sa

yın Başkan, «Halkoylaması gününü liz
leyen 2 gün içinde» deniyor. Halkoy-
lamasının sonuçlarının Yüksek Seçim 
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Kurulu tarafından açıklanmasından 
sonraki 2 gün içimde olması gerdkir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu sofu
ya oevap verir imisiniz efendim? 

ADALET BAKANI «MEHMET TO
PAÇ (Uşak) — Efendim bu kesinleşmesi1 

ve diğer hususları çok uzun süre aldı
ğından ve bu yönüyle zaten halkoyla-
ımasımı takip eden günde bu konunum 
neticesi şeklen alınmış olacağından bu 
süre konulmuştur. Öbür ıbürılü, çok da
ha uzun süreye ihtiyaç görülür. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
'önergeye katılmıştır., 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge 
kabul edilm'iışltıJr. 

Diğer önergeyi okutacağım.. 
İşlemıe konulmasında ısrar ediyor 

musunuz Sayın Gürseler? 

GÜNEŞ GÜRSELER ((Tekirdağ) — 
Efendim, önerge İlk okunduğunda halk 
ayflamaısınldam kabul çıktığı sekilide 
olarak anladım. 

»BAŞKAN — Hayır, o manada değil; 
mücerret halkoylamasından İtibaren iki 
gün. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
önergenizi işleme koyun ©fendim. 

BAŞKAN — Okutuyorum efendim. 
Türkiye Büyük 'Millet IMecllsıJ 

»Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 84 sıra sayılı 

yasa teklifinin geçici 4 ündü maddesi
ne aşağıidaikıii »fıkranın eklenm'esiini say-
gılarıımuzla öneririz. 

Seçimin 1989 »yılında yapıllması ha
llimde 21820 sayılı Siyasî Partiler Yasa
sının 42 nci maddesi hükümleri uygu
lanır. 

(Tekirdağ Milletvekili »Güneş Gürse
ler ve arkadaşları) 
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BIAŞKAN — Önergeye komisyon 
ve hükümet katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KAMİL T. GOŞKJUNOĞLU (An
kara) — Komisyon. katılımıyoır efen-
'dim, 

ADALET BAKANI MEHMET TO
PAÇ (Uşak) — Hükümet katıknıyor 
efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Gürseller, izahat 
vermek isıter tmisiniz? 

Buyurun. 
GÜNEŞ GÖRSELER (Tekirdağ) — 

Sayın Başkan, sayın ımOlıDötvefcilleri; söz
lerime başlarken hepimizi saygılarımilla 
selamlıyorum. 

Bu önergeyi vermemizdeki ımaksat 
şu idi': Siyasî Partiler Yasası var, kalıcı 
hükümler İçeren; yerel yönetimlerle il
gili 2972 sayılı Seçim Yasası var, kalıcı 
bükümler içeren ve diğer seçim yasa
ları var. 

Şimdi, bu yasallar yürüdükte tiken, 
biz bir 'dizi geçici madde getiriyoruz. 
Yürürlük maddesiyle ilgili bir önerge 
idalha verdik. Aslında, yünürllük (mad
desindeki önergemizi kabul ederseniz, 
bu 'tartışmalar biıf ölçüde geçersiz kala
cak; ama, bu maddede şunu söylemek 
istiyoruz: Herşeyi referandumun kabul 
edilmesi olasılığıma bağladık. Yani), re
ferandum kabul edilirse 13 Kasımda 
seç>"m yapıllacak. Eğer referandum ka
bul edilmezse, sayın arkadaşlarımızın 
verdiği önergede bu kabul şartı ollma-
dığı için, bu geçici maddeler yürürlükte. 
Yani hepsinde diyor ki, «Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği ıtanih'ten sonra yapıla
cak ilik mahallî seçimde» Yani, referan
dum kabul' edilmezse, (marttaki seçim 
de ilk mahallî ıseçim oluyor, yani mart
taki seçim 1989 yılımda oluyor. Şimdi, 
1988 MaırtDnıda; olıan seçlimde, sizin ge

tirdiğiniz, bu Haziıran 1988 ve AnaMc 
11987 üyellik şariarı adaletsiz. Neden 
ıderseniz; siyasî partiler 11988 yık içinde 
ide üye yazacakllar ve 1988 yıhı içinde ya
zılan üyelerin 1989 yılında yapılacak bir 
önseçimde oy hakkı olmalıdır. Yani 1987 
yih Aralık ayıyla bağlayamazsınız. Bu
nu yapmak 'istiyoruz. İlavemiz şu: Se
çim (19189 lynihına; kalırsa, Siyasî Partiler 
Kanunundaki hükümetler geçerli oDsun. 
Oradaki hüküm de şu, bu yıl değiştirdi-
ğimiız: «önseçimlerin yapılacağı tenin 
Itibiaıriiylle biır önceki yılkı san günün© 
kadar bu kanunun 10 uncu maddesine 
göre Cumhuriyet Başsavcılığına bildiriilen 
üyeler, önseçimde oy kullanabilir.» 

Yani, martıta yapılan bir seçimde 
1988 yılı 31 Arallıığına kadar yazılan 
üyeler oy kullanabilir. Bunu sağlayalım; 
1987 yılı 31 Aralığıyla üyeleri1 kitieme-
yölim. Bunu söylemek işitiyoruz. 

Teşekkür ederim. I(SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Önergeyi dinlediniz, arlkadaşıimızın 
izahatını da d'kıiUedinıiz; Hükümet ve Ko-
m'isyon önergeye kaıtuilmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi, kabul edilen önergeyle bir
ilikte oylarınıza sunuyorum1: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.... Madde kabul edilmiş
tir. . 

5 dindi maddeyi okutuyooruım : 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efen-

Idim, (daha önce ısoru ısorlmalk (için söz is-
ıtemiiştilm. 

'BAŞKAN — Oylattıım artık, o 'ka-
(darcık Başlkanlığın hataısını id'a mazur gö
rürdünüz, 
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YAŞAR TOPÇU (S(inop) — Anla, 
çtolk önemli Sayın Başkan! 

'BAŞKAN — 5 indi (mtaıdkteide sorun. 
(Ben ısiize 'bu ıhalklkı vereyim efenjdim. 

YAŞAR TOIPÇU (Sinop) — Bu mad-
Ideyle iil|g)il!i Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tutanaklara (geçisin 'böy
lece efenidiim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkanım, 'bu maddeyle ilgii daha ev
vel söz 'istedim ben. Lütfen... 

BAŞKAN — Elfenıilm, talan oldu; 
Ibfett, Ihaıtalmı Iklalbul ddliıyorulm Başkan ola-
ralk. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ama, 
ımaddede bir hata var onu ortaya çıkar-, 
ımjalk istiyoruz. 

ıBAŞKAN — Bfenditm, (maddî 'hata 
varsa faiz idiizelltiriz Başkanlık okralk. 

YAŞAR TOPÇU ((JSinop) — Madde
de İhata var, 'iyin verirseniz tetir soru so
rayım; ondan sonra (maddeyi okutun. 

ıBAŞKAN — Arîtılk mümkün değil, 
olan löldu; süz Tüzüğü üyıi Iblilen /bir ar-
Ikaidaışımıızsıınız Sayın Topçu, nlilye ısrar 
ejdiyorsunuz? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Nİidin ıs
rar -ötmeyeyim efendlinı, oltada fair yan
lışlık yapılıyor. 

'BAŞKAN — Efendim, (maddî hata 
varjsa, Başkanlık olarak faizi uların dü-
zeltıirü'z diyorum. 

Müsaade öder mi'sinfiz efendim?.. 
:5 linai maddeyi (dkıutuiyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanu

nun 'ylürlürlüğe |girtf!iğ(i tarihten sonra ya
pılacak liük 'il ıgenel ımecTisii üyeleri, be
lediye meclisi üyeleri ve 'belediye baş
kanlığı genel seçimlerinde : 

a) Yüksdk Seçim Kurulu filigranı 
'bulunan özel üımal edillmliş kâğıtlara tea-
sılı Ibürleşik oy pusulalarında; sadece se
çilme katılan siyasî partilerin özel 5şja-

rdtlerliy kısaltılmış listeleri ve t̂'am yazı 
hallinde adları 11te her sliyasî par'tıi için 
ayrılan (bölümün aütında çapı 2 dm. olan 
Ibioş bir ıdaire bulunur. 

|b) Seç!iime katılan stijy'aısî paritli aday
ları lile ibağıimısız adayları gösteren Ibdr 
İriste her sandık nıalhall'inlde (Seçmenlerin 
görebileceği Ibir yere asılır. 

c) Bağımsız adaylar oy pusulalarını 
Yüksek Sieçülm Kurulunun tayin edeceği 
dbalt, şdkil ve miktarda kendileri 'bastıra
rak ilan edilen süre üçerisinlde büıyükşe-
Ihir (beledÜye başkan (adayları il seçüm, 
diğerleri aday oldukları yer ilçe seçim 
kurullarına tesllim ejderler. 

İd) Seçmenler, üzerinde (Elvet) veya 
l(ÎTerıdilh) yazısı ibulunan ımühürü sadece 
tercih ettküleri siyasî partiye aiilt özel dali-
re dçine basmak veya tercih ettikleri 
İbağıımsız adaya aiilt oy pusulasını kullan
mak suretiyle oylarını verirler. 

e) Aynı sandık bölgesinde 3030 sa
yılı Kanuna ıt'alb'i olanlar 1da dalhlil (bele
diye Ibaşlkianlığı ve faetedliye ımecfis üyeli
ği seçimline aiilt oylar aynı zarf liçtine ko
nur. 

IBAŞKAN — DYP Grulbu adına Sa
yın Güneş 'M|üftlü|oğlu ımaıdde üzerinde 
söz istemişlerdir, buyurun efenıdliım. 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, ısayın imiille'tvdkilleri; 2972 sayılı 
Mahallî İdareler ve Mahalle Muhtarlık
ları ve îhıtiiıyar Heyetleri Seçimli Halklkın-
ida Kanunun bazı maddelerinin değlişitii-
rilımesfrne ıdaıir yasa teklifimin gedici 5 
indi maddesi hakkında Doğru Yol Par
tisi Grulbu adına söz almış faulunuyo-
ruım. Bu vasile İle Yüce Mecllisiin değer
li lüyeîerinli saygıyla, selaml'iyorıuım. 

Sayın ımillöfcvdkilleri, Ikılsa adıyla 2972 
isayılı Yasanın 'bazı maddelerinin değiş-
Itiiriılımesine dair yasa ıtdkMû'nin 5 indi. 
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maddesi, yasanın yürürlüğe girdiği ta-
ribiten ısionra yapılacak ilik (il genel ımec-
liıSi üyeleri, belediye rneclli'sii üyeleri ve be
lediye Ibaşlkanlığı genel ıseçiımlerıinde; (a) 
fıikrası ile, Ibirleşıilk qy pusulalarında sa
dece seçime katılan ısliiyasî partilerin özel 
lişaretleri, Ikıısalltıllmış liisiımlterii ve itamı ya
zı haMnde adlarının (yazılacağını; (jb) fık
rasında seçiıme Ikatıl'an siyasî parti aday
ları ile ibağımlsız adayları gösteren ıbir 
listeniin, seçmenlerin (görebileceği ıblir ye
re asılacağını ye (e) fıkrasında Ida be
lediye başkanlığı ve Ibeliediye meclisi üye
liği ıseçilmline ait ayların aynı zarf içine 
konacağını öngörmektedir. Maddenin bu 
IhaDi, Anayasanın 67 tndi (maddesinde te-
ımünaltmı Ibuîan Türlk vatandaşının (seç
ime, ısaçjilime ve ısilyasî faaliyette bu'lun-
(m'a halklarınla indirlilim(iş toir darbedir. Zi
ra, yıllarca Ibir siyasî parti kadrosunda 
Üyelik, ıtemısüloillik, delegelik ğiıbi evrele-
rli geçirerek il ıgenel ımıeolisi üyeliği, bele
diye meclıiisi üyeliği veya ıbelediye baş
kanlığı adaylığı gfilbfi Ibir ımrtidbeye ge
len Ibir Türlk vatandaşı, oy pusulasında 
tmensıulbu olduğu partinin aidinin yanın
da, ü'fltlilhar ötitiği, gurur duyduğu parti-
ısinin aidinin yanında kendi adını ıgöre-
meıyeoelkltir, 

lOdtinilen 'bu sınırlama demokratik 
toplium dlüzeninÜn gerdklerine aykırı de
ğil imidir? Seçime, ısıeçllllmıe ve sijyasî faa-
lijyettJe Ibulun'ma Ihalkkına ild'şlk/in anaya-
ısıal güvence neden sarcıllmak üisitenmielk-
Itedüır? Aday iilslteletfinin Ibir (köşeye asıl-
iması 'yeterli ımıildiır? Kliım veya kıiımler bu 
listelere ıbalkıp Ihür (iraldeterüni kul'lana-
Ibülecdklerdir? 

Yerel iseçilmlerde adayların şahsiyet
leri ön plandadır. Kararsız geçmen, (siem-
pa'ti duyduğu ıbir aday içlin siyasî Iter-
clilhıinli değiştirebilir. Oy pusulasındaki bu. 
düzenleme, ıseçme, seçiiıllme ve silyasî faa-

lyetite Ibuhınıma Ihalkkınla getirilen ibir sı
nırlama değil imidir? 'Keza, (e) fıkrasın
daki düzenleme de Ibir sınırlama ve bir
çok yanlışlıklara, iptallere yol açacak 
n'iltdiilkıtedir. 

Ne yaızik İki Ibu sınırlamalar sadece 
Ibu madde lite Ikallmamakltıaldır. 'Seçim ya
saları (ile devamlı oynamak, sizlere bellkli 
ıgeçici ilmkânlar Ikazanıdıralbilir; ancak, 
ıgilderelk, Türkiye'de rejimi sansarsınız, re-
j i.mii ıtdhlıikeye atarısınız. Türküye, rej'imi 
ıdürülsıt 'bir seçüıme oturtmazisa, bunalımı 
Ik'açınıilmazidır. Onun 'için özel ıseçliım bi~ 
çiımlerinden, özel ısıeçiım yasalarından ka
çırılmamız gerdkir. Sizleriden beklenen 
ıddur. 

11 Mayıs 1988 ıgünü Doğru Yol Par
tisi Grubunda, 'DYP ve SHP, Anayasa 
Seçim ve Siyasî Paritiiler altkorniilsyonları, 
Anayasa, Seçilm ve Silyasî Partiler ya
salarında yapılacak değişiklikleri gönüş-
ımdk üçün, iktidarıyla ımuhalefet)iyle Tür
kiye'de rejimi rayına oturtacak ortak bir 
Anayasa, ortalk bir Seçlim Yasası, ortalk 
Ibir Siyasî Partiler Yasaısı çılkarıllmasının 
(ilk adımı olacak toplantıya ümitle (katıl
mışlar, bdkldm işlerdir; ancak, Anavatan 
Partisi temisıildleri, Sayın Başlbakanın ta
limatlarıyla bu toplantıya katılimamışlar-
ıdır. 'Rejimi rayına olturtacalk ıbu iyi ni-
[ydti'i girişim, Anavatan Partisi Grulbunca 
isaböte edülımliştlir. Bu iyii n/iyetlli girişimin 
atıl kalmasının tdk ısıorumlusu Anavatan 
Paritiısiidir. Anavatan Partisi, iyi niyetli 
'bdklentileri, tiıyıi niyetlli 'fazları devamlı 
.surette göz aıldı etımdkte, özel ıseçim M-
çlimleııine daha !özel ıseçim (biçimleri ilave 
etmektedir İki, rejim adına üzülmemdk 
rejim aidına Ikaygı duymamak mümkün 
değildir, 

Sayın milletvekilleri, serbest, eşit, giz
li, !tek dereceli, genel oy, açılk ıslayım ve 
döküm ilkeleri, ısıeçlme ve seçülıme halklkı-
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nın anayasalı ıgüvenıces'iidlir; anealk, 'tek 
güvence de değildir. (Bu 'illkeleni genelde 
Ikoruımıalkla (b'irl'ilkte, özelde, 'olumsuz •yön
de etikileyeodk ItUltum ive /davranışlar, 'seç
ime 've ısedillme halklkını zedeler. Sayın 
Başlbaltan, dürülslt seçiim için, 'seçimlerin 
yargı denetiıminlde ıyap ılımasını, /gizli, (tak 
dereceli jgenel iö)y, açılk sayım ve ıd'ölküım 
ülkelerini yeterli isajymaltfca; en az (bu iil-
ıkelıer Ikadar can alıcı ive vazgeçiilımez olan 
hür, seribast ve eş i t l t lillteleriinli, bilerdt 
-ve islteyerdk göz artdı leltjmelkitedk. 

Nddir Ihür, ıserlbeslt seçim? Nedlir eşit-
lilk illke-sine uvgun 'Seçim? Hür, serbest 
ve eçiıt iseçÜım, (25 ımlilıyom seçmenin hür 
ve ısavgın iradesine lipdtelk Itöylmaımalk-
•tır. Hİür, ıserlbeslt ive eşııt ıseçiim, Türit 
iM'illeltinin lalldaltılimamasıldır. (Hür, serbest 
/ve ©şilt ısdçıilm, Türik va'lisiinin, Tlürlk Ikay-
imalkamının, Özlal valisi, Özal Ikaıymalkıa-
Imı ha ine gdtiirlilımemas'idir. Hür, serbest 
ve eşjilt ısıeçiim, ISlotsıyal Dayamışıma Flonun-
Idalti parasal liimltânların iofy lavcıl'ığı liçin 
»kulllianılimaımaisudır ve yine hür, ıserlbesıt 
ve eşit seçim, devlet liımlkân ive araçları
nın 'iktidarlarının devamı için Ikullanıl-
(mamasidır. Hür, 'serjbdsit ve eş'iıt seçim, 
Türik Radyo ve Televiizıyion Kurumunun, 
ANAİP ıra)djyo ve Itelavfayon Ikurumu ha
lline (getJinilmemesiildir. Hür, serbeslt ve 
aşjit ıseçjim, 'törenlere a'it lyaısalkları, Baş-
Ibalkan ve Ibalkankra ilişiklin yasakları her 
seç'iim (dlönaminide Itıısaliflmıamalt, Ituşa çe-
vinmemdkıtlir ve nihaıydt Ihür, seribaslt ve 
eşit ısıeçiim, uifulkta ıseçiim |görülldüğünde, 
50 (değişik lyerleşjim ibirlirnlin'in ülçe yapıl
ması vaadinde Ibülunulmalmasırdır. Hür, 
seriblas't ve eşit ıseoiım; yani (dür/üst seçim, 
ıs'iızin lil&tdklerinlizın itam tersıidir. 

Sayın aniilletlvdkliHeri, üllkeımlizjde son 
fyıllarlda ve yaıpılacıalt olan seçimlerde, 
hür ve saygın iradeyi olumsuz yönde et-
Ifcileyecdk (tultuım ve davranışlardan bir 

<tiürlü vaızigeçiılmemelktediir. Anavatan Par-
ıtisi, lilkltlidarlarını devam ettirme hırs ve 
İhtiraslarını isergilejyen ıbirtalkıım oyunlar 
içindedir. ıBu löyunlar (bir züncürin hal
ika! arını anidırmlalk'taldır. İlik halika Ana
yasanın 127 nci ımaldldaslinü değiştiren tet-
lilfiliir, lilkinei Ihalıka, bu itdklife bir öner
geyle dklenen ve ıseçiilm tarihini (içeren 
geçici maddedir. Üçüncü halika, az 'önce 
(görüşülen 've Anayasa Değişiltlilklerİn'in 
Halkoyuna Sunulması Haîklkındaıki 3376 
Sayılı Halkoylaması Yasasında yapılan 
'değişilkUilktir. Dördüncü halika, 2972 sa
yılı ve şu anda Ikonuşjtuğum Yasanın de-
ğişıtiirlillmes'ine dair tdkliftür. Beşinci hal-
'ka lise, Siyasî 'Partiler Yasasının ak 1 in
di «nadidesine ıilki Ifılkna eklenmesine 'dair 
yasa 'teklifidir. 

Sajyın imiMetvekiıllerıi, Anayasa ve se-
çürrı tsliısltemıîlrriiztieikli Ibu oyunları sergile
yen Zincirlerin halkalarınla, dkonıoimiik 
sisltemde görülen ve Anavaltan Paritiısi 
(ilkllildarının (başarısrzklklarrnı sergileyen 
aindirin, duş ve üç btorç hallkaları, millî 
ıgel'ir dağılımmidaikıi eşi'ts'izliük halkaları, 
Ihayalî ihracat halitaları ve 'üçlü raltam-
lara varacağı arttılt (belli olan enflasyon 
hallkaları elklen'm'dkıtadk. îşlte bu İhata ve 
IbaşarıisiKİılk ıziinciriniin halitaları halltoyla-
ımasıyla Itopacait ve idörtt (degişıüt unsur
dan oluşan Anavatan Partiiisli iktidar ge-
ımliisi 'Yüce Tlürlk ıMfilldtinıin demir eline 
çarpaöalk ve ıyak iollacalk(tır. 

Saygrlariımı sunuıyoruım. (DYP sırala
rından allkışlar) 

BASAN — Teşdktür dderim efen
dim. 

'Maıddayle (ilgili verilm'iş önergeler 
varıdır. Önerjgelıeni geliş sırasına göre dku-
tuıyorum : 

İSayın IBaşJkanılığa 
Görüşüllmdtte lolan 84 ısıra ısiayılı Ya

sa Tdkl'ifiniin geçici 5 lincü maddesinin 
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'tdklıif ımetninden çıkarılmasını arz ede
riz. 

Kamer Genç 
Tuncelıi 

Erol Güngör 
' îamlir 

Ayhan Arifağaoğlu 
Aritlvin 

tbrahiim Tez 
Ankara 

Adnan Ekmen 
Mardin 

IBAŞKAN — Diğer önergeyi dkuitu-
yıarum : 

IKufciye iBüjyülk Mitelt IMeclsti 
(Başkanlığına 

Görüşülımeklte lolan 84 ısına sayılı Ya
sa Tekflilfiinin ıgeçiei 5 indi maddesinıin 
(a) (bendinin ma|d|de metninden çıkarıl
masını öneririz. 

Saıygılarıımızl'a. 
Güneş Gürseler 

ÎTdkirfdağ 
Mehmet Kahraman 

(Diyarbakır 
A. Siedat Doğan 

Adana 
Mustafa Kul 

Erziincan 
Ahlmıelt Ensin 

ılztttıır 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sı
rasına ıgöre tekrar ofcuituyoruım : 

Sayın Başkanlığa. 
iGörüşülmelklte olan 84 sıra sayılı Ya

sa Tdkİftnlin geçici 5 indi maddesi nin 
teklif metninden çıkarılmasını arz ede
niz., 

İKamer Genç 
(Tunceto) ve arkadaşları 

'BAŞKAN — önergeye Komisyon ve 
'Hülklüimejt katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KJÂİMÎL T. COŞKUNİOÖLU (̂An
kara) — Kattl'mııyöruz. 

ADALET BAKANI MEHMET TO
PAÇ (Uışalk) — Kaltılmııyonuz. 

IBAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet Ikatılımıiyiorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
!bul edenler... Kabul dtirneyenler... öner
ge kabul edilmemlişitir. 

Diğer önergeyti okultııiyorum : 
Türkiye Büyük İM Met Meclisi 

IBaişkanilığınaı 
Görüşülmekte olan 84 «ıra sayılı Ya-

,sa TdfcMnlin 'geçici 5 (inci maiddesiinm 
(a) ibenldlinlin madde imeitaiinden çıkarıl
masını öneririz. 

ıSaygılarımiizla. 
Güneş Gürseler 

(Teklirdağ) ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komlisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂİMÎL T. OOŞKıUNOĞLU ı(An-
ıkara) — Katıilmıyoruz. 

ADALET (BAKANI MEHMET TO
PAÇ (Uşak) — (Katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — Önergeye Kjomiısyon 
ve Hükümet Ikatıllmıjyorlar. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, önerge üzerinde 
!söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kahra
man. 

Sayın Kahraman, ısiüreniız 5 daklika 
efendim. 

IMEHMET KAHRAMAN (Diyarba
kır) — Sayın Başlkan, Yüce Meclisin 
değerlli üiyeleri; [geçidi 5 ineli tmad)denlin 
(a) f ıkraisının töasarıdan çıkarılması hafc-
Ikınjdakî lönerjgemiz Üzerinde ısöz almış 
Ibulunıuıyoruım, Yüce Meclisi en derin 
ısayıgulanmla selamlarım. 
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Değerli (rnıilldtıvdkilleri, Anıayasaımızm 
127 mci maddecimin 3 üncü fıkrasında 
•yapılan /değliışiilkllilkle mahallî seçiiimlerin 
erlkıene alınmasıyla iiljglil'i Igündeıme getiri
len seçim yasa teklifimin komisyondan 
gelen şekliyle /birçok yerlinde eksiklikle
rin görüldüğü, tülm ımlillötıvdklilli arkadaş-
larıımızın ımaluımulur. Ancak, liktidar par-
itilsinlin İde önerilerimize uyacağına inana-
nalk, bu leffcsiiklıiklerim glildertj İlmesi yönün-
ddkıi önerigelerimiziin Ihasisaısıiydtle ive dik
katle değerlendirilımeisıirii İdi İliyoruz. 

•Balkınız, Ibiraz evvel Yüce Meclisin 
tensibinden ıgeçımiş ive karara bağlanmış 
olan 2972 ısayilı Yasanın 3 üncü (rnadlde-
ıslimln ıflb) (fıkrası İlle geçidi 5 incıi madde-
niin ı(ıa) bendli talmaımen çeli'şlkilildir. Bu 
çellişkiyi saptamak lüzere, 3 üncü mad
denin ıflb) bendimi siiziin huzurunuzda 
lakuyoru'm c «Belediye başkanlığı ve Sİ 
genel meclisi üyeliği seçimlerıinde kulla
nılacak 'birleşik ıoıy pusulasının en üs
tünde «tS'iyasî partiler» İbaresi yazılır. Bu 
ibaremin altına seçiime katılan (Siyasî par
ti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından çekilen kura esasına 
göre en başta ve ortada • 'partlinıin özel 
'işareti, özel 'işaretin altımda tam yazı ha
linde aidi, .belirlıi (bir aralık veya Çizgiden 
sonra çapı üki .santimetre olan bir boş 
Idaiire (basılır ve ıbütün bunların altı çizi
lir. Bu Çiziğinin altına o partinin aday 
veya adaylarının ald ve soyadları konur.» 

GeÇieıi 5 'indi ımadldenıin (a) bendinde 
ise şöyle deriiİlmektedir : «Yüksek •Seçtim, 
Kurulu filigranı bulunan özel imal edil
miş kâğıtlara Ibasıilı (birleşik oy pusulala
rı nida; 'sadece (seçime katılan sliyasî par
tilerin 'özel lişareltlerli, kısaltılmış 'istiımleri 
ve tam yazı (hallinde adları ile her siyasî 
piarti için ayrılan bölümün altında çapı 
2 om. olan 'boş bir daire bulunur.» Bu
rada «Adayların iısiımleni yazılır» denil-
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ımemdk'tedir. Böylece, Ibu geçici madde
nin (a) ıfıkrası, dalha lönoe Yüce Meclfeçe 
tasidik edilimiş, onaydan geçmiş (bulunan 
maddeye tamamen ters düşmektedir. Ay
rıca, 2972 ıslayın mahallî (idarelerle ilgili 
yasanın yürürlükte olan geçmiş 'Hüküm
lerine de 'aykırıdır. 

İBu maddeye göre, .seçme hakkını kul
lanacak olan seçmen, ısandık başına ıgiilt-
tiğinde, jpartinlin adayının kim olduğunu 
Ibilemeyeodkitiir ve böylece kendisine ma
hallinde (hJizımet verecek limsanın niteliği
nin ne olduğunu, (ilsıminin ne olduğunu da 
Ibülemeyeceik ıduruımda olacağından, bu 
Ida demokratik seçme hakkına aykırı ola
caktır. 

lAiyrıca ibu geçici madde yine, sayı
larının çdk olfması medeniyle isimlerinin 
yazılması lilmk'ânısız oilımakla birilikte, be
lediye meclisi üyelerimin lisimlerin'in de 
yazılıp, ısandık başlarında duvara veya 
kapıya asılması şartını da getrmediğm-
den, bizce bu şckilddkli yasa teklif imin 
bu fıkrası damiofcraitik ıseçme hakkına 
ydteri kadar cevap veremediğinden ve 
aynı yasanın 3 üncü maddesfine de ay
kırı olduğundan, Ibu fıkranın madde met
nimden çıkarılmasını öneriyoruz ve Yü
ce 'Meclislin kabulüne 'sunuyoruz. 

ISaygılarıimla. (SlHP sıralarından al
kışlar) 

IBAŞKAN —• Teşekkür ejderim Sayın 
Kahraman. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

AHMET KARABVLÎ (Tekıirdağ) — 
Bir ısoruım var Sayın 'Başkan. 

BAŞKAN — 'Buyurunuz efendim. 
AHMET KARAEVLÎ (TeMrdağ) — 

Geçidi 5 indi maddenlin (d) fıkrasında, 
»«(Seçmenler, üzerinde (Evet) veya (Ter
dim) /yazısı (bulunan tmühürü sadece *er-
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cilh ©Ctılkleri ıdiyasî partiye a'ilt özel (daire 
içline Ibasmak veya (terdin ettikleri bağım
sız adaya alilt ıoy pusulasını kullanmak 
suretiyle oylarını verirler» Idenımektedir. 

Şlilm/di burada, «özel daire içine bas
mak» ıtalbÜrirDdeTi, ısankü 2 santimetre ça
pındaki dairenin itam kenarından taşma-. 
yacak şekilde için© basılıacaklmış gibi bir 
anlam çöküyor. [Bu ikonıuida, zabıtlara geç-
tmıeısü Ibakıimiirtdan, ızannedliyoruım bir açık
lık ıgeitanek lazım. Çünlkfü, üzerine basıl
dığı zaman; yani siyasî parti bölümünde 
kalmak şartıyla talbüî, oyların iplfcali her 
ısiyalsî parti 'için geçerlıi o'lduğundan, bu
nun bir açıklanmasraı işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ba
kam, 

(AIDADET BAKANI MEHMET TO
PAÇ (Uşak) — Sayın Karaevli, burada-
Iki durum şudur: Biraz önce kabul edi
len 4 üncü maddede de gene aynı şekil
de ı(TE3velt) ve (Terciih) oylarının o daire 
liçerlisine basılacağı tarzında geçti. Aynı 
şekilde 2839 ısayılı Kanunun 28 inci (mad
desinde ide bu daireden bahsediliyor; fa
kat bunlara uyum sağlaması bakımımdan 
bu madde konmuştur. Yalnız, Yüksek 
Seçim Kurulunun genelgelerinde ve bü
tün İlke kararlarımda, «O siyasî partiye 
ayrılmış, yere ait kısma basmak» diye ge
çiyor. Bunumla lilgü kanun maddesi de 
var. 

Ayrıda 298 ısayılı Kanunun, bu se-
çümlerin «Muteber Olmayan Zarf ve Bir
leşik 'Oy Pusulaları» (başlıklı 103 üncü 
ımaddesinlim beşline! fıkrasında, «Siyasî 
partilere veya bağımsız adaylara ayrılan 
alanlardan binden fazlasına «Evet» mü-
Ihürü basılmış oy pusulaları» diyor. Bu
rada |bu «IDaire» (tabirinin, Idaiiıma siyasî 
partilere ve ıoy verilecek yerlere ayrılan 
Ikisım olarak, alan olarak tatbikatı geçi

yor ve genelgelerde de böyle, bu kanun
da da blöyledlir. 

IBunu arz ederiım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Topçu. 
YASAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 

Başkan, geçen maddeyle ilgili isıorumu 
sormuyorum. Çlünıkü sorumu, bir şeyi 
ikaz etmek için, bir yanlışlığı göstermek 
için 'soracaktım; madde geçti; o yanlış
lığı yapacak şekilde geçitli. Binaenaleyh, 
sorumu «orsam ımüspet cevap alsam bile 
idüzeltme imlkânı bulunmadığına göre, bu 
maddeyle ilgili sormak ilstiiyoruım. 

BAŞKAN — (Efendilim, maddî hatay-
sa biz bunu düzeMyoruz. 

YAŞAR, TOPÇU (Sinop) — Maddî 
battaldan başka ıbfir şey vardı; ama kim
se uyanmak istemiyor. 

BAŞKAN — Peki o zaman, buyurun. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Gümrük

ten mal kaçırır gibi madde geçiyor. 
IBAŞKAN — 5 imci maddeyle ilgili 

bir isıorunuız var mı Sayın Topçu? 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Var efen

dim, onu soruyorum. 
ıBAŞKAN — Buyurun, 'buyurun. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — (a) ben

dinde demiyor İki: «Siyasî partilerin özel 
işaretleri, kısaltılmış 'islimleri ve tam ya
zı halinde adları ile her siyasî parti için 
ayrılan bölümün altında çapı 2 om. olan 
boş bir daire bulunur.» 

'Şiımldi, buradaki siyasî parti özel işa-
re-tlerli renkli imidir, Ideğil midir? Her si
yasî partinin kendine göre rengi var. özel 
işaretler renkle anlam kazanıyor. Rengi 
Ikialldııidığınız zaman özel şjiaretler renkle 
anlam kazanıyor. Rengi kaldırdığınız za
man özel işaretlerden birbirine benzeyen
ler ölüyor. Niîtekiim 1986 seçllmlerinde ik
tidar partisi, o zaman seçime girmiş ye-. 
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ni Ibir paritJinlin Ikenldıi iisımine Ibenzer bir 
iısilm kullandığını ileri islürerek haısısasliyet 
ıgöslterrnfişlfeir. ıŞiımdii aynı hassasiyet gös
terilecek tmıi? 

IBAŞKAN — Sayın Balkan, buyurun 
efendiım. 

ADALET BAKANI MEHMET TO
PAÇ (Oşalk) — Şirodi Sayın Topçu, jbu 
konuda Ibulgüne kadar geçen kanun rnıad-
Idelerindekli aynı ıtalbirler buraya da ay
nen alınımıışıtır; 'fakat buna rağmen Yük-
ısek Seçiilm Kurulu 'bütün seçilmlerde ibünu, 
o parîtiinin amiblemi olarak renkli ibas-
ımışıtır. 

YAŞAR TOPÇU ((Sinop) — Siyah -
Ibejyaz... 

ADALET BAKANI MEHMET TO-
PAÇ ı(L%alk) — Şimdi, Yüksek Seçim 
Kurulunun Ibu yönde yapacağı 've has-
Itıraoağı uıyıguliaimaıya bağlıdır. Bunda, 
renlk'M veya ısiyah-lbeyaz diye farklı Ibir 
Hülklüm getirımek mümkün değil. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim, 

Sual ive cteıvap üşlemii bıiftmişitir. 
Gıeçiıdi 5 üncü ımaddeyle i!ligili müza

kereler ıfcamamlanfmıştır. 
Geçici 5 indi (maddeyi oylarınıza su-

nujyloruim : Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Madde kalbul edilmüştlir. 

Geçici 6 ncı ımıaddeyıi dkııltuyörum : 
GEÇİCİ (MADDE 6. — Bu Kanunun 

yürürlüğe Ig'iridliği (tarihten itibaren siSyasıî 
paritiilerin olağan büyük kongreleri föop-
lanıncaya kadar partilerin (diğer yatkillt 
merkez karar organları da 'bu Kanunla 
ûllgilıİ! gerekli görülen ıtüizük değişiklikle
rini (yapmaya yeltMlJidiir. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. Y(ok. 

Madde üzerinde verilmiş önerge de 
ydk. 

Maddqyi oylarınıza sunuyorum : Ka
lbul edenler... Etmeyenler... Madlde kalbul 
edilmiştir. 

Geçici 7 nci ımladideyii ıdkutuyoruım : 
GEÇİCİ IMADDE 7. — 1988 yılı içe-

riısindekıi Mahalî İdareler Genel ISeçim-
lerinide, Ibu Kanunun yayımı 'tarihine ka
dar yeni kurulmuş olan belediyeler için 
İde ıseçjton yap ılır. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Ydk. 

Verilmiş ibir önerge de yok. 
Maddeyi aylarınıza ısunuyorum : Ka-

>bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
lbul edilmiştir. 

Geçici 8 yincü ımaddeyi dkuituıyorum : 
GEÇİCİ MADDE 8. — IBü Kanunun 

Sürürlüğe girdüğli .tarihten ısonra yapıla
cak 'ilk Mahallî (İdareler Genel Seçimin
de, 'belediye Ibaşkanhğı adaylığı içlin; 
2972 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 
Ibir inci 'fıkrasındaki, en az altı ay süreyle 
o ıseçilm çevresinde olturmuş olmak şartı 
aranmaz. 

(BAŞKAN —• Madde üzerinde söz is
teyen?.. Ydk. 

f Verilmiş Iblir önerge de yok. 
i Maddeyi loylarınıza sunuyorum : Ka

lbul ddenler... Etmeyenler... Geçici 8 İneli 
ımadde kalbul edilmiştir. 

Tekliife yeni geçici foir madde eklen
mesine dair Ibir önerge vardır, okutuyo
rum, : 

Türikiye Büyük Mİllelt Meclisi 
'Biaşkanlığına 

Görfülşülrnefklte olan mahallî idareler 
seçimleriyle iiljgili Kanun Teklifine aşa
ğıdaki ıgeçici ımalddenin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. . 

Abdullkadir Aksu 
Diyarbakır 

Ahlmet Karaeıvli 
Tekirdağ 
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Hikmet Bİçeatüıfc 
içel 

Luitfullah Kayalar 
Yozgat 

Tevtök Ertıürk 
Ankara 

«GEÇİCİ MADDE 9. — 3u Kanu
nun (yürürlüğe (girdiği tarihten sonra (ya
pılacak (ilk mahalli idareler genel seçim
lerinde, Siyasî partilerim mahallî teşkilat
larının yönetim kurulu başkan ve üye-
lerin'in ibeledıi|ye (başkanlığı adaylığı dı
şındaki mahallî idareler seçimi adaylık
larında, 2820 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 40 inci madeısıinin dördüncü 
fıkrası hükmü uygulanmaz.» 

Gerekçe : 
Yapılacak ilk (mahallî idareler genel 

seçimlerinde, siyasî partilerin mahallî teş
kilatının başkan ;ve üyelerinim (belediye 
Iba'şlkanlığına aday olmaları halinde teş
kilattaki göbeklerimden istifa etömeleri, 
Ibelediye medMsi üyeliği ve il genel mec-
IM üyeliğine aday olmaları hallinde ise 
tîsltitfa etme szorunda kalmamaları için bu 
değişiklik önergemi verilmiştir. 

(BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efemdüim? 

(M. TURAN BAYAZUT (tzmir) — 
Yeni maıdde işlemli yapacaksınız. 

GÜNEŞ GÜRSBLER (Tekirdağ) — 
Yeni madde ilavesi olmuyor mu Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Hayır efendim; yeni 
madde (ilavesi niteliğinde mütalaa etme
dik biz konuyu. Geçici madde olduğu 
için, yenli madde şeklinde mütalaa etme
dik. 

Katılıyor musunuz efendim? 
ANAYASA KÖMtSYONU BAŞKA

NI KAİMtL T. GO^KUNOĞLÜ (An
kara) — Sayın Başkan, ilgiHi maddedir. 

Yalnız burada ibir noklta var, geçici 9 
uncu madlde olacak: 8 den sonra 9 uncu 
madde olarak kabul ediyoruz efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — 
Nasıl kabul edersiniz; ekseriyetiniz var 
mı Komisyon olarak? 

'BAŞKAN — Ekseriyetiniz yok. 
Biz ^katılmamış telakki ediyoruz Sa

yın Bayazüt, endişe 'buyurmayınız. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Telak

ki ile olmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

ADALET BAKANI MEHMET TO
PAÇ (Uşak) — Hükümet olarak katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Önerge kabul edilmiştir. 

Geçici 9 uncu (maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kalbül edenler... Etmeyenler... 
Kaibuil edilmiş, geçidi 9 uncu madde ola
rak ımelflinde yer almıştır. 

5 inci maddeyi dkutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde «öz 
isteyen? Yok. 

GÜNEŞ GÜRSELER fTekirdağ) — 
(Efendim, önemgemiz var. 

BAŞKAN — Verilmiş bir önerge var. 
Bir dakika, bir tahkik edeceğim. 

Efendüm, değerli arkadaşlarımız Ajb-
dulkadtir Ateş, Güneş Gürseler, Mehmet 
Kahraman, Mustafa Çakır, İbrahim Tez 
ve Turan Bayazıt'ın «Bu Kanun yayımı 
'tarihinde yürürlüğe girer. Bu Kanunun 
geçici maddeleri 14 Kasım 1988 tarihin
de yürürlükten kalkar» şeklinde bjir öner
geleri var. Bunu okutup işleme koyaca
ğım. 
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Esasen maddeler geçididir; ama ar-
ttcaldaşlariimız ö|yie ıtakdir (buyurmuşlardır, 
biz lişleme kioyalıım. 

önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 84 sıra sayılı Ya

sa Tekliflinin 5 linçi maddesinin aşağı
daki şekilde değıişltürilmesin'i saygılarımız
la öneririz. 

Oüneş Gürseler 
Tekirdağ 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Abduilkadir Ateş 
Gaziantep 

Mustafa Çalkır 
Giresun 

İbrahim Tez 
Ankara 

Turan Bayazıtı 
İzmif 

Madde Metnü : 
Malde 5. — Bu Kanun yayımı tari

hlinde yürürlüğe (girer. Bu Kanunun ge
çidi «nadideleri 14 Kasım 1988 fcarihinde 
yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye (ka
tılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. OOŞKUNOÖLU (An
kara) — Komisyon katılmıyor efend'im,. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET TO

PAÇ (Uşak).— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürse
ller 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; «söz
lerime haşlarken Yüce Heyetli saygıla
rımla selamlıyorum. 

iSaıyın Başkan önergemizi lişleme ko-
. yarken, «Maddeler geçidi; ama işleme 
koyuyoruz» ıdeldi. Evet, maddeler geçi
ci; ama ne zaimana kadar geçidi? ilk ma-
Ihia'lM lildareler ıgenel seçimine kadar ge
çidi. Şirridi hep ibeklenilen, (bu seçimlin 
13 Kasımda lyapılıması olasılığı. Bu se
çim eğer 13 Kasımda yapılmazsa, Ana
yasa Mahkemesi kararma göre otoma
tik lolaralk martta kalacak. Marta kalan 
seçiim artık erken seçim olmuyor, zama
nında seçim; 13 Kasımda yapılacak olan 
seçim, erken ıseç'im. 

Aslında, ibu (yasalardaki bütün kural
lara karşı çıkıyoruz; ama bu yasaların 
ibir (mantığı var. Erken seçime hazırlık. 
Yani, altı ay oltunma şartını kaldırıyor
sunuz, süreleri kısaltıyorsunuz, tamam, 
hepsinin mantığı erken seçim; ama 13 
Kasımda seçiim yapılmazsa, zamanında 
seçim oluyor arltılk, martta. Zamanımda 
seçimin kuraları 2972 sayılı Kanunda, 
Siyasî Partiler Yasasında, seçim yasala
rında var. 

O nedenle diyoruz fcıi, eğer 13 Ka
sımda seçim yapılmazısa, 14 Kasımda bu 
geçici maddeler yürürlükten kalksın. Ka
lırsa ne olacak? Altı ay oturma şartını 
kaldırdınız geçici maddeyle, ama ana 
kanunda altı ay oltunma şartı var. Hangi
si uygulanacak?., «tik mahallî seçiim di
yorsunuz... tik mahallî seçim marttaki 
seçim, 13 Kasımda yapılmazsa. 

ÖNDER KIRLI ((ÎBalıkesir) — Onu 
o zaman düşünürler... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Defamla) — 
Her şeyi o ızaman düşünmesinler, şimdi 
Idüşlünısünter. (ANAP sıralarından «An
laşılmadı» sesleri) 

(Biraz daha açıklayayım mı efendlim? 
ıŞiımdi 'tekrar altını çüıziyorum; ama, 

«iBir dahaki sefere düzeltiriz» detiinıiz... 
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MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
O Ğ L U (Sivas) — Sizinkiler anlamamış, 
oraya anlattın. 

GÜNEŞ GÜRSEIJER (Devamla) — 
Yok, 'biızliırrrikiLer anladılar da, beni «gilt 
konuş» ıdıiıye görevlendirdiler. 

Efendim, Sayın Balkandan özür dile
yerek toparlayayım, karşılıklı konuştuk. 
Siyasî Partiler Yasası var, yerel yöne
timlerde ilgili Seçim Yasası var, diğer se
çim yasaları var; hepsi bu ülkede seçi
min nasıl yapılacağını kalıcı olarak dü
zenlemiş. Bir erken seçim yapılırken, er
ken seçim yasası çıkarılır, tornam. Süre
leri kssalltitınız, seçimlin her yeriyle oy
nadınız. Bir 'arkadaşımız söyledi, mıncık 
mıncık oldu ibültün kanunlar. Tamam, 
13 Kasıma kadar olsun; ama eğer haâk-
oylamasından geçmezse bu iş, 13 Kasım
da da seçimi yapamazsak, gelin normal 
kuralları 29 Martta uygulayalım, onlar 
kalışın. 

O nedenle, «14 Kasımda bu geçidi 
maddeler yürürlükten kalkmıştır» deme
nin .hiçbir sakıncası yok. Bunu takdirle
rimize sunuyorum, desteklerinizi bekliyo
rum, blir önergeyi daha kabul etmiş ol
manızı rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge ka-
Ibul edilmemiştir. 

5 inci maddeyi (oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci mad
de kabul edilmiştir. 

7 . 8 . 1988 0 : 2 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

ıMADDCE 6. — Bu Kanun hüküm
lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Mıadlde kabul 
edilmiştir. 

Oyunun rengini belli etmek üzere 
lehte Sayın Mülkerrem Taşçıoğlu, aleyh-
ite Sayın Yaşar Topçu söz 'istemişlerdir. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
UU (Sivas) — Ben daha evelce beli et-
ıtim Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, «Ben 
oyumun rengini daha evvel belli ettim, 
Ibu litibaria vazgeçiıyoruîm» diyorlar. 

Sayın Topçu, Ibuyurun efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ben de 
vazgeçtim Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Sayın Topçu da vazge
çiyorlar. 

Görüşmekte olduğumuz tekliflin tü
mü açık oylamaya tabidir. Açık oylama
nın, oy kutusunun sıralararasında dolaş-
Itırılimalk suretiyle yapılmasını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kalbul edimişttir. 

Yanında oy pusulası bulunmayan sa
yın millötlvekiMerinin beyaz )bir kâğıda 
iadını, soyadını, seçim çevresini ve oyu
nun rengini yazıp imzalamak sureltüyle 
oylarını kullanmalarını rica ediyorum. 

Kupaları dolaştıralım efendim. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
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3. — Trabzon Milletvekili Eyüp 
Âşık'in, 22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun Ek 1 inci Mad
desine İki Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/72) (S. Sayısı : 85) (1) 

BAŞKAN — Gündemim 3, üncü sıra
sında yer aJlan, 22,4.1983 Tariıh ve 2820 
Sayılı Siyasî Partiler Kanununa 27.6.1984 
Tarih ve 3032 Sayılı Kamunla Eklenen Ek 
T linçi Maddesine İki Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin görüşmele
rine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
dılar. 

Komisyon Raporunun okunup okun-
nıaması hususunu oylarımıza sunuyorum : 
Raporun okummıasıını isteyenler... İsteme
yenler... Raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde Doğru Yol 
Partiisıi Grubu adıma Sayın ibrahim Demir 
söz istemişlerdir; buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakikadur Sayın Demir. 
Efendim, arkadaşlariînız lütfen yerle

rine otursunlar. 
DYP GRUBU ADINA İBRAHİM 

DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, sa
yın millet vekillileri... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Başbakan ve Bakanlar Kurulu, etrafında
kilerden dinleyemiyorlar. 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Baş
bakanın hava sahasını daraltıyorlar. 

BAŞKAN — Evet, bazıları Sayın Baş
bakanın hava sahasında. 

Buyurun efendim. 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekillerinin bu tes
pitlerime. ben de katılıyorum ve bir süre-

(1) 85 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa 
eklidir. 

den beri, üzülerek müşahede edyiorum ki, 
Sayın Balkanlar Kurulu üyelerıi ve sayın 
ANAP'ılı milletvekili arkadaşlarınıız bu 
küsünün layık olduğu saygıyı maalesef 
göstermiyorlar. Şu anda da, gördüğünüz 
gibi, burada herhalde bir iş bitiriiyor; 
seçime hıazıriık çalışırnalan yapılıyor. Lüt- • 
fen buna müdahale etmenizi ve bu du
rumu izale etmenizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Demir, ben o ko
nuda arkadaşlarımı uyardım. Lütfen siz 
konuşmanıza başlayın. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Uyarmanız kâfi değil, gereğimi yapmanız 
icap eder Sayın Başkanım, (ANAP sıra
larından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Meclis Başkanı mısın, 
konuşmacı mısın? 

BAŞKAN — Siz konuşmanıza başla
yın lütfen; buyurun efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Sayın Başkan, sayım milletvekilleri; Si
yasî Partiler Kanununun Ek 1 imci Mad
desine İki Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifiyle ilgili Doğru Yol Par
tisinin görüşlerini arz etmek üzere hu
zurunuzdayım. Bu vesileyle Yüce Mecli
sin sayın üyelerine ve size saygılar suna
rım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekillileri; gö
rüşmekte olduğumuz Kanun Teklifi ve 
daha evvel bu olağanüstü toplantı vesi
lesiyle görüştüğümüz diğer teklifler genel 
bir maksada matuftur; 13 Kasımda ya
pılması öngörülen mahallî idareler seçimi
nin ANAP lehine sonuçlar sağlamasına 
yöneliktir, o maksada matuftur. 

Bu olağanüstü toplantıyla gerçekleşti
rilen Anayasa değişikliği, Referandum 
Kanununda gerçekleştirilen değişiklik, 
Mahallî İdareler Kanununda gerçekleş
tirilen değişiklik, Siyasî Partiler Kanu-
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nunda gerçekleştirilmek istenen değişik
lik, 'biraz evvel ifade ettiğim ve 13 Ka
sımda yapılması öngörülen ımahallî ida
reler seçimlerini 1987 seçimlerine benzet
meye çalışmaktadır. 

Bu toplantılar çerçevesinde bu kürsü
den 1946 ve 1983 seçimlerinin bazı özel
likleri hatırlatıldı; bu seçimlerin şaibeli, 
gölgeli ve antidemokratik uygulamaların 
eseri olan seçimler olduğu ifade edildi. 
Bizce 1987 seçimleri de, en az 1946, en 
az 1983 seçimleri kadar şaibeli ve gölgeli 
seçimler olmuştur. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Sen de oradan geldin ıbemşerim. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Sayın milletvekıilleri, sadece seçimin (ya
ni 1987 yılında yapılan seçimlerin) so
nuçlarına bakarak dahi bunu söylemek 
mümkündür. Oyların üçte birini olan bir 
siyasî parti, bu seçimler sonucunda Bü
yük Millet Meclisindeki sandalyelerin üç
te ikisini alabilmiştir.. Tabiî bu kadar bü
yük bir çelişki herhalde demokratik bir 
seçimde, igölgesiz, şaibeden uzak bir se
çimde böyle bir sonuç veremez. 

Kaldı ki sayın milletvekilleri, bu se
çimlerde alınan yüzde 36 oy, büyük öl
çüde parayla, bideyle ve ısliyasî şantajlarla 
alınmıştır; bunu bilmeyen, kabul etme
yen yoktur. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Bu iftira, 'bu ayıp... 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Parayla alınmıştır. Çünkü bu seçimlerde 
Fakir Fukara Fonu, Ziraat Bankası kay
nakları, süt parası, vergi iadesi vesaire şe
killerinde bol bol kullanılmıştır. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Kendin gibi mi sanıyorsun? 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Terbiye
siz. 

İBRAHİM DEMİR (Devamda) — 
Bumu yapanlar, görenlerden çok daha iyi 
bilmektedir. 

Seçmen aldatılmıştır. Çünkü, birçok 
beldeye ikaza olma vaadi verilmiş, birçok 
beldede belediye kurulması vaadinde bu
lunulmuş; ama seçimlerden sonra bunlar 
nedense unutulmuştur. Aynı şekilde, bil
hassa kırsal kesime götürülen hizmetler 
açısından, seçmenlere karşı, «Oy verin, 
hizmet edelim» tehdidinde, şantajında bu
lunulmuştur. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Vu vazife yahu; bun
dan daha güzel bir şey olamaz; oy böyle 
istenir. 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) 
— Yani, siz de itiraf ettiniz bizim hiz
met götürdüğümüzü. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale et
meyin lütfen. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, 1987 seçimleri ari
fesinde bugün yaptığımıza benzer kanun 
değişiklikleri sık sık yapılmıştır; bunu he
pimiz çok iyi hatırlıyoruz. O zamıan ve 
şimdi yapılmaya çalışılan bu değişiklik
ler, ANAP'a en uygun zamanda, ANAP'a 
en uygun şartlarda, ANAP'a özel bir se
çim sistemiyle seçim yapmaktır. 

Tabiî biz, 'bir siyasî iktidar partisinin 
kendisine en uygun zamanda seçim yap
ması fikrine bir şey diyemeyiz, bunu ola
ğan karşılarız, bu hususta söyleyecek bir 
sözümüz olamaz. Ancak seçimlerin, ne 
zaman yapılırsa yapılsın, önceden konul
muş kurallara göre, önceden tespit edil
miş ilkelere göre yapılması şarttır. Yoksa, 
her seçim için ayrı bir mevzuatın oluş
turulması doğru değildir. 

Görüştüğümüz teklifderdeki şu ibare
lere balkınız; «Ek madde... Ek maddeye 
ek madde... Geçici madde... Geçici mad-
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demim geçici maddesi.. Bir defaya mahsus 
olmak üzere...» Bu ibareleri sık sık gö
rüyoruz, bu ibareler kullanılıyor «Bundan 
sonra: yapılacak 'ilik seçimlerde tatbik edil
mek üzere...» TekUifleriın hepsi bu tür 
ibarelerle dolu. Bunlar, ANAP'a özel ıbir 
seçim sistemi yaraıtma, ANAP'm yararı
na bir sonuç altoa gayıretlerinim sonuç
landır. 

Sayın milletvekilleri, bir defaya mah
sus olmak üzere kanun yapılmaz. Yapı
lırsa, bu uygulama hukuk devleti fik
rini zedeler, hukuku yozlaştırır, demok
rasiyi yozlaştırır, ülkeyi ve toplumu sı
kıntılara sokar. Çünkü, bir defalık uy
gulamalarla teamül oluşturulması ve is
tikrar sağlanması mümkün değildir. Hal
buki demokratik sistemler teamül, istik
rar ve süreklilik ister ve demokratik re
jimler ahlak ve fazilet rejimleridir. De
mokrasiler temelde ahlak, fazilet ve feda
kârlık zemini üzerinde oturur, «önemli 
olan, benim; önemli olan, benim kazan-
mamdır, gerisi laf ü güzaftır» yaklaşımı 
ve zihniyetiyle demokrasi olmaz. Bugün 
ANAP'lı Türk demokrasisi bu bakımdan 
büyük bir ahlak bunalımından geçmekte
dir. 

Hatırlayacaksınız, 1986 ara seçimle
rinde, buna benzer hesaplar içinde Türk 
demokrasisi bir maskaralığa şahit olmuş
tur. Bu seçimlerde davullu, zurnalı par-
ttiler devletin radyo - televizyonunda hal
kın karşısına çıkabilmiş ve sloganlar ata
bilmiştir. Bir muhasebeci, devletin rad
yo - televizyonuna çıkıp kendi reklamını 
yapabilmiştir; «Ben bu partiyi 70 bin lira 
masrafla kurdum» diyen bir kişi gelip 
devletin radyo - televizyonunda sistemin 
gülünçlüğünü ortaya koyabilmiştir. 

Şimdi, bu üzerinde konuştuğum tek
lifle başka bir oyun tezgâhlanmak isten
mektedir, Siyasî partilere Hazine yardımı 

önemli bir konudur; önemli olduğu ka
dar da hassas ve itina gösterilmesi gere
ken bir konudur. Biz, Doğru Yol Par
tisi olarak bütün siyasî partilere, ülke
nin şartları ve siyasî hayatımızın özellik
leri dikkate alınarak, Hazine yardımı ya
pılması gerektiği görüşündeyiz. Ancak bu 
yardımın genel seçimlere katılmaya hak 
kazanmış bütün siyasî partilere yapılması 
gerektiği görüşündeyiz. Hazine yardımı 
eşit, âdil ve objektif şartlara bağlı ola
rak makul ölçülerde yapılmalıdır. Yar
dım, siyasî partilerin katıldıkları son ge
nel seçimde aldıkları oy oranı esas alı
narak dağıtılmalıdır. Bu dağıtım, oy esası 
üzerine yapılırsa ancak adaletli bir so
nuç verecektir. Yoksa, sandalye sayısı esas 
alınarak yapılacak bir dağıtım, halen uy
gulanan sistemimizde adil değil, gayri 
adil sonuçlar verecektir. 

Kaldı ki, bu teklif bir çifte standart 
getirmektedir. Biraz sonra, teklifin mad
deleri üzerinde görüşmeye başladığımız
da da açıkça görülecektir ki, burada, 
Parlamentoda temsil edilen partilere 
Meclisteki sandalye sayıları esas alınarak; 
Mecliste temsil edilmeyen partilere ise, 
aldıkları oy esas alınarak dağıtım yapı
lacağı öngörülmüştür. Tabiî bu bir yan
lışlık; ama kasıtlı bir hatadır. 

Mevcut mevzuata göre yapılan yar
dım dağıtımı, adaletsiz sonuçlar vermek
tedir. Çünkü bu dağıtım -. biraz evvel de 
söylediğim gibi - siyasî partilerin Meclis
teki sandalye sayısına dayanılarak yapıl
maktadır. Bunun sonucu olarak da, Ana
vatan Partisinin aldığı oy toplamı bizim 
iki katımız bile olmadığı halde, Hazine
den bizim beş katanız kadar yardım ala
bilmektedir. Bu bir adaletsizliktir, bu bir 
eşitsizliktir. Bu durum, Anavatan Parti
sinin niçin eşit ve adil bir seçim isteme
diğini açık seçik önümüze çıkaran tipik 
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bir örnektir. (DYP sıralarından alkışlar) 
Bu örnekle Anavatan Partisi, adillikten ve 
dürüstlükten yana olmadığını açıkça or
taya koymuş olmaktadır. 

Yardımların, seçim yıllarında artırıla
rak yapılması gerektiğine biz de katılı
yoruz. Ancak, sadece genel seçimler de
ğil, referandum ve ara seçimler de dik
kate alınarak bu yardımlar artırılmalı
dır. Çünkü referandum, giderek daha 
fazla sayıda siyasî hayatımıza girmiş bu
lunmaktadır. Bu referandumlarda siyasî 
partiler taraf olmakta, kampanya yap
makta, yürütmekte ve bu sebeple birta
kım munzam masraflara katlanmak zo
runda kalmaktadırlar. O bakımdan, sa
dece milletvekili seçimi ve mahallî ida
reler seçimi değil, referandum ve ara se
çimlerde de Hazine yardımlarının siyasî 
partilere artırılarak yapılmasının daha 
uygun olacağı görüşündeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşmekte olduğumuz kanun teklifi tek
nik bakımdan da hatalı bir şekilde ha
zırlanmış ve Yüce Meclisin gündemine 
getirilmiştir. Bilindiği gibi, İçtüzüğümü
zün 74 üncü maddesi, kanun tasarı ve 
tekliflerinin gerekçeli olarak hazırlanma
sını öngörmekte ve bu gerekçeler de hem 
tasarının geneli, hem de maddeleri ile il
gili hususlara yer verilmesi gerektiğini 
ifade etmektedir. Halbuki görüşmekte ol
duğumuz teklifte bir genel gerekçeye yer 
yerilmiş; fakat maddelerle ilgili gerekçe
ye yer verilmemiştir. Bu önemli bir eksik
liktir. Bir usul hatasına düşmemek bakı
mından bu hususu vurgulayarak ifade 
etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 
hususları beyanla hepinize saygılarımı 
tekrarlıyorum. (DYP sıralarından alkış-
;lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Efendim oyunu kullanmayan var mı? 
Yok. 

Oy verme işlemi tamamlanmıştır. Ku
palar kaldırılsın. 

(Oyların ayrımına başlandı) 
SHP Grubu adına Sayın Erdal Kal

kan; buyurun efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ERDAL 
KALKAN (Edirne) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 2820 sayılı Siyasî 
Partiler Yasasının Ek 1 inci Maddesine 
İki Fıkra Eklenmesine Dair Yasa Tek
lifi konusunda SHP Grubu adına söz al
mış bulunmaktayım. Bu nedenle Yüce 
Meclisi şahsım ve grubum adına saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ANAP Gru
bunun Meclise sunmuş bulunduğu bu Ya
sa Teklifini, siyasal amacı ve seçim he
saplan ne olursa olsun, bu Yasa, Tek
lifini destekleyeceğimizi öncelikle be
lirtirim. Her ne kadar ANAP Gru
bunun bu Yasa Teklifinde küçük bazı oy 
hesapları bulunsa da ve birçok eksiği 
olsa da teklifi, demokratik siyasal yaşa
mımız açısından olumlu buluyor ve des
tekliyorum. Çünkü, Anayasanın 68 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında siyasî parti
ler, demokratik siyasî hayatın vazgeçil
mez unsurları olarak belirtilmişlerdir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
olarak, çoğulcu demokrasinin temel taş-

. larının, örgütlü, bilinçli ve güçlü siyasal 
partiler olduğuna inanıyoruz, Çünkü 
Türkiye'de özgürlükler ve demokrasi adı
na yapılan mücadele yeni değildir; bu
günlere kolay gelinmemiştir. Hepinizce 
bilindiği gibi, siyasal otoritenin kısıtlan
ma çabaları ta 1807'de padişah ile ayan 
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arasında imzalanan Senedi İttifak ile baş
lamış, 1838'de ilan edilen Gülhane Hattı 
Hümayunu ile genişletilmiş, bu mücade
le sonucu 1876 tarihli ilk Anayasa ilan 
edilmiştir, ittihat Terakki örgütünün ön
cülüğünde gelişen hareket, 1908'de hür
riyetin ilanını da başarmıştır. Daha son
ra Ulusal Kurtuluş Savaşı Kuva-yi Millî 
öncülüğünde başlamış ve sonuçta Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti, Halk Fırkası 
öncülüğünde kurulmuştur. Daha sonraki 
siyasal gelişmeleri hepimiz bilmekteyiz. 
Çok partili dönemi ve üç askerî darbeyi 
birlikte yaşamış insanlarız. 

Burada uzun uzun siyasal partilerin 
tarihine değinmeyeceğim. Ancak şunu be
lirtmekte ciddî yararlar görmekteyiz: 27 
Mayıs ve 12 Mart askerî cuntaları, cid
dî farklılıkları içinde taşısa da, demokra
simizin en büyük ayıplarıdır ve dikta 
özlemleri ile bunalımı artırmaktan başka 
hiçbir işe yaramamışlardır. Nihayet 12 
Eylül askerî cuntası ile doruk noktasına 
ulaşan toplumsal, ekonomik ve siyasal bu
nalım ve bunun getirdiği yapılaşma ülke
mizde her türlü demokratik kurumu ve 
siyasal yapılanmayı yok etmiştir. 12 Ey
lül darbesi sonucu siyasal partiler kapa
tılmış, siyasî partilerin mallarına ve isim
lerine, hatta tarihlerine el konulmak, yok 
edilmek istenmiş, bu siyasî partilerin or
gan ve yöneticileri toplumda suçlu ilan 
edilmiş; ancak, yıkılanların yerine kurul
maya çalışılan iğreti ve yapay parti ve 
kurumların ömrü ise sanıldığından da 
kısa olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, 1982 Anayasa
sının dar kalıpları içinde ve yukarıdan 
yönlendirme çabaları ile kontrol altında 
tutulan demokrasiye, çok partili rejime 
dönme süreci, bütün çabalarına rağmen, 
1987 yılma kadar önemli bir gelişme gös
terememiştir. Halkımız sekiz yıl önce ye-

7 . 8 . 1988 0 : 2 

diği vurgunun şokundan 1987 genel se
çimlerinden sonra adun adım sıyrılmakta
dır. 

Bugün antidemokratik rejim dayat
malarını asla içine sindirememiş olan 
Türk halkının kendine gelme sürecini ya
şamaktayız. Bu süreç, eninde sonunda iğ
reti kurul ve kuralları teker teker ayık
layarak, toplumsal yapımıza uygun yeni 
bir siyasal yapılanma getirecektir. Engin 
bir tarihsel deneye ve kültüre sahip bu
lunan halkımızın kendi örgüt ve kurum
larını bizzat kendisinin yaratıp güçlendi
receğine inancımız tamdır. 

Değerli milletvekilleri, büyük acılarla 
yaşadığımız bu geçiş sürecinden en çok 
etkilenen kurumlar, siyasal partilerimiz-
dir. Yukarıda da belirttiğim gibi, siyasal 
partiler kapatılmış, liderleri ve kadroları 
mahkeme kararı olmaksızın tutuklanmış, 
üyeleri işkencelerden, sorgulardan geçiril
miş, mallarına el konulmuş, kısaca, halk
tan koparılmak istenmiştir. 50 milyonluk 
topluma komutla yön ve şekil vermek 
isteyenlerin icat ettiği siyasal kadro ve ör
gütler ise bugün hızla erimektedir. Nite
kim o dönemde kurulan iki siyasal parti 
bugün siyasal hayatın gündeminde bu
lunmamaktadır. Diğer siyasal partinin de 
gündemden çıkmasına az bir zaman kal
mıştır. Çünkü, hâlâ kalıntılarını gördüğü
müz bugünkü yapay eğilim ve partilerin 
sahneden çekilmesi, tarihin yanılmaz hük
mü gereğidir. Gerçek demokrasi, toplum
daki sınıfsal yapılanmayı gerçekten tem
sil eden siyasal partilerin oluşturduğu de
mokratik bir yelpazenin, demokratik si
yasal hayatta yer almasıyla gerçekleşir. 
Çünkü demokrasi, sivil toplumun devlet 
karşısındaki halkları için direnmesiyle baş
lar. Demokrasi, devlet karşısında gerçek 
ve tüzelkişilerin dokunulmaz, devredilmez, 
zamanaşımına uğramaz hak ve özgürlük-
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leri olduğu ve bunları bireysel ve örgüt
sel olarak kullanabildiği ölçüde vardır. 
Bu hakların kullanımı, siyasal partiler ve 
diğer demokratik kitle örgütlerinin gücü 
ölçüsünde oluşur. 

Değerli milletvekilleri, nitekim teklif 
gerekçesinde de siyasî partiler, çoğulcu 
demokrasinin teminatı ve siyasal haya
tın vazgeçilmez unsurları olarak tarif edil
mişlerdir. Ayrıca, siyasî partilerin mevcut 
durumlarına göre siyasal propaganda ve 
örgütlenmelerinin maddî zorluklarından 
bahsedilerek, malî olanaklara sahip olma
yan partilerin fonksiyonlarını yerine ge
tiremeyecekleri belirtilmiştir. Bu gerekçe
ye katılmamak olanaksızdır. Ancak, ku
rulduğundan bu yana yasaları kendi çı
kar hesaplarına göre oluşturan ve değiş
tiren Anavatan Partisi iktidarı, bu tür 
oluşumları işine geldikçe hatırlamakta ve 
işine geldiği ölçüde bunları değiştirme
ye çalışmaktadır. Gönül isterdi ki, bu 
yasa teklifi Parlamento açıldığında gün
deme getirilsin; gönül isterdi ki, partiler 
arasında eşitsizlik yaratan ve siyasal bir 
partiyi, diğer siyasal partiler karşısında 
güçlü kılan hüküm ve uygulamalar orta
dan kaldırılsın, böyle tatil baskını şeklin
de oluşturulan yasalarla siyasal partilerin 
birbirlerine olan güvenleri sarsılmasın. 

Yeni yasa teklifi, eski yârdım biçimini 
aynen korumakta ve temel olarak Hazi- * 
ne yardımında partilerin, Parlamentoda 
temsil edildiği sandalye sayısını esas al
maktadır. Bu esas Siyasî Partiler Kanu
nuna 1984 tarihinde konulmuştur ve ada
letsizdir. Çünkü siyasî partiler, 1987 se
çimlerine, 1984'teki kurallara göre girme
mişlerdir. 1987 seçimlerinde, 1984 yılının 
kuralları uygulansaydı, bugün Parlamen
tonun sandalye dağılımı çok farklı bir 
görünüm arz edecekti. 

ANAP'ın getirdiği sandalye sayısına 
göre Hazine yardımı kuralı haksızdır ve 
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adaletsizdir. Çünkü, ANAP yüzde 36'lık 
bir seçmen oyuyla bugün Parlamentoda 
292 sandalyeyle temsil edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, siyasal partilere 
verilen yardım nereden verilmektedir? 
Hepinizin bildiği gibi, devlet Hazinesin
den. Devlet Hazinesi nasıl oluşmaktadır? 
Yine hepimizin bildiği gibi, vatandaşları
mızın vermiş oldukları vergilerle oluş
maktadır. Sandalye sayısında ısrar etmek; 
yani siyasî partilere Meclisteki sandalye 
sayısına göre Hazine yardımında bulun
mak, SHP'li seçmenlerin veya Doğru Yol 
Partili seçmenlerin, DSP'li, Refah Partili 
seçmenlerin verdikleri vergilerle, karşı ol
dukları ANAP iktidarına yardım etmek 
anlamına gelir. Bu uygulama halkın siya
sal düşüncelerine el koymadan başka bir 
şey değildir ve siyasî ahlaka da uyma
maktadır. 

Ayrıca şunu belirtmekte yarar görüyo
rum. Şu gerçek hiçbir zaman unutulma
malıdır; siyasî düşünceler Hazineden yar
dım almadan da yaşar, yaşamıştır, örgüt
lenmiştir ve yine de yaşayacak ve örgüt
lenecektir. Çok parası olan siyasal par
tinin çok oy alacağı mantığı ticarî bir 
mantıktır, şirket mantığıdır, ANAP man
tığıdır. Bugün yüzde 36'lık oyla Anavatan 
Partisi, yüzde 25 oy almış Sosyaldemok-
rat Halkçı Partinin üç misline yakın bir 
parayı Hazineden yardım olarak alabil
mektedir. Bu uygulamadan, çağdaş bir 
insanın, çağdaş bir kurumun utanç duy
ması gerekir, üzüntü duygası gerekir. Bu 
uygulamayı siyasal ahlaka yakıştırma
ması gerekir. ANAP'ın çok para canlısı 
olduğunu biliyoruz, halkımız da biliyor. 
ANAP'ın gizli kapaklı bazı şeyler yaptı
ğını biliyoruz, halkımız da tahmin ediyor. 
iliç olmazsa bu açgözlülüğünüzü bu ko
nuda bir kenara bırakırsanız, demokrasi
miz ve siyasal partilerimiz daha çok güç-
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lenir, daha çok kökleşir, demokratik si
yasal gelişmemiz daha çabuk oluşur. 

Değerli milletvekilleri, teklifte, Hazi
ne yardımı alacak olan siyasî partilerin 
oy oranı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşü
rülmüş; ilave olarak da, yardımın yerel 
seçimlerde iki kat artırılacağı öngörül
müştür. Devlet Hazinesinden yapılacak 
yardımın miktarı ise, son genel seçimler
de en az oy alan siyasal partinin; yani bu
gün pratikte Doğru Yol Partisinin almış 
olduğu miktar esas alınmıştır. Bu uygu
lama da adaletsizdir, eşitsizdir ve denge
sizdir. Hazine yardımının adil dağılımı, 
siyasî partilerin aldıkları oya göre sap
tandığı ölçüde sağlanacaktır. Niçin 2820 
sayılı Yasanın gereği, şartları yerine ge
tirilerek veyahut da 2820 sayılı Yasa ge
reğince ve Yükcek Seçim Kurulu kararı
na göre, seçime girmeye hak kazanmış 
tüm siyasal partilere bu yardımdan kat
kıda bulunmuyoruz?.. Yüzde 7'lik oy ora
nı hangi ölçülere göre bulunmuştur? Yüz
de 6,9 oy alan bir siyasî partinin Hazine 
yardımından yararlanmaması; ama yüz
de 7 oy alan bir partinin bu yardımdan 
yararlanması adaletsiz olmayacak mıdır? 
Bu uygulama, Anayasamızın 10 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrasına da aykırı
dır. Çünkü, Anayasamızın 10 uncu mad
desinin üçüncü fıkrası aynen şöyle de
mektedir : «Devlet organları ve idare ma
kamları bütün işlemlerinde kanun önün
de eşitlik ilkesine uygun olarak hareket 
etmek zorundadırlar.» 

Bu teklif ile siyasî partiler 'arasında
ki eşitsizlik daha da derinleşerek arta
caktır. Ayrıca, bu yasa teklifi ile Hazi
ne yardımı konusunda yerel seçim ve ge
nel seçim farkı getirilmiştir. Genel se
çim olan dönemlerde siyasî partilere yar
dım üç misli artarken, yerel seçimlerde 
bu yardım iki misli artırılmak isitenımek-

tedir. Yerel seçimlerle genel seçimler ara
sında çalışma, propaganda ve harcama 
bakımından pek büyük farklılıklar yok
tur. Hatta, siyasî partilerin yerel seçim
lerdeki çalışma ve harcamaları genel se
çimlerden daha fazladır. Bu nedenle, tek
lifte belirtilen iki kat oranının üç kata 
çıkarılması daha adil olacaktır kanaatin
deyiz. 

Değerli milletvekilleri, yasa teklifinde 
referandum konusunda Hazine yardımın- > 
dan hiç söz edilmemektedir. Son bir yıl
da ikinci kez referanduma gitmekteyiz, 
bundan sonra da ne kadar gideceğimiz 
belirsizdir. Hepimizce görülmüştür ki, re
ferandumla genel seçim arasında çaba ve 
emek bakımından bir fark yoktur. Siya
sî partiler referandum sırasında aynen ge
nel seçimlerde olduğu gibi propaganda 
yapmakta, siyasî çalışma açısından da 
büyük emek ve çaba harcamaktadırlar. 
Bu yoğun çalışmalar büyük masrafları 
da yanında getirmektedir. Teklifte, re
ferandum dönemlerinde de siyasî partile
re Hazineden yardım yapılmaması önem
li bir eksikliktir. 

Değerli milletvekilleri, başında teklifi 
desteklediğimizi söyledik. Anavatan Par
tisi, siyasî partileri - gerekçesinde göster
diği gibi - demokratik rejimin teminatı sa
yıyorsa, gerçekten buna inanıyorsa, çağ
daş ise, demokrat ise gelsin hiçbir mah
keme kararı olmadan kapatılan, malla
rına el konulan, amblemlerine, isimlerine 
el konulan Cumhuriyet Halk Partisinin, 
Adalet Partisinin ve diğer partilerin hak
larını iade etsin, mallarını iade etsin, isim 
ve amblemlerini iade etsin. Bu kararın 
alınmasında sayısız siyasal ve toplumsal 
yararlar vardır. Parlamentonun bu ka
rarı alması toplumda ve uluslararası 
platformda onun itibarını artıracaktır. 
Bu kararın alınması antidemokratik uy-
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gulamalara özlem duyanların, dikta he
veslilerinin umutlarını kıracaktır. Bu ka
rarın alınması, siyasî partilere halkın say
gısını ve katılımını artıracaktır. Şayet 
Anavatan Partisi gerçekten demokrasi 
konusunda samimî ise, toplumun örgüt
lenme ve bilinçlenmesine engel getiren ya
saların değiştirilmesine, çağdaşlaştırılma-
sma çaba göstermelidir. Siyasî partilerin 
gençlik kollarının kurulmasını engelleyen 
kadın kollarının kurulmasını engelleyen 
yasaları değiştirmeye çaba göstermelidir. 
Maalesef yapılan uygulamalar Anavatan 
Partisine güvenimizi sarsmaktadır. Çün
kü, bu yasa tasarısının getiriliş biçimi, 
zamanlaması, limit oy oranı incelendiğin
de, Anavatan Partisinin samimî olduğu
na inanamıyoruz. Çünkü, yasanın gerçek 
amacı siyasî partileri güçlendirmek, onla
ra yardım etmek değil, yerel seçimlerde 
iktidara yürüyen Sosyaldemokrat Halkçı 
Partinin oylarının bölünmesini sağlaya
bilmektir. Ancak, 13 Kasım 1988 veya 
28 Mart 1989 yerel seçimleri tüm bu 
oyunları bozacak, her siyasî partiyi hak 
ettiği yere oturtacaktır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygı
lar sunuyorum. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

2. — Gümüşhane Milletvekili Mah
mut Ottan Sungurlu ve 2 Arkadaşının; 
2972 Sayılı Mahallî İdareler ve Mahal
le Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Se
çimi Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/80) (S. Sayısı : 84) (Devam) 

BAŞKAN — Biraz önce yapılan 84 
sıra sayılı Teklifin oylama sonucunu ilan 
ediyorum: 

Oylamaya 361 sayın milletvekili katıl
mış; 265 kabul, 95 ret, 1 de geçersiz oy 
kullanılmıştır. Bu suretle teklif yasalaş
mıştır; hayırlı olsun. 

3. — Trabzon Milletvekili Eyüp 
Aşık'in, 22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun Ek 1 inci Mad
desine İki Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/72) (S. Sayısı : 85) (Devam) 

BAŞKAN — Anavatan Grubu adına 
Sayın ismail Şengün, buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Şengün, süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADİNA İSMAİL 

Ş0NGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; siyasî par
tilere devlet yardımı konusunda yeni bir 
öneriyi, Trabzon Milletvekilimiz Sayın 
Eyüp Aşık'ın teklifini görüşmekteyiz. Bu 
vesileyle Anavatan Grubu adına Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
benden önce grupları adına konuşan de
ğerli hatipleri dinledik. Sadece devlet yar
dımına yönelik bir teklif görüşülürken, 
değerli hatiplerin, teklifin dışında da ne
relere, hangi konulara kadar gittiklerini 
hepimiz burada izledik. 

Bir değerli arkadaşım ta 1807'lere git
ti; devlet yardımıyla konunun ilgisini an
lamakta güçlük çektim. Bir başka arka
daşım bundan önceki seçimlerden bahset
ti, devlet yardımıyla, şu anda görüşmek
te olduğumuz konuyla ilgisini tespitte ge
ne güçlük çektim. Bir hatip, burada ko
nuşulmakta olan tasarıdan bahsettiler; ko
nuşmakta olduğumuz ise, bir teklif. Ay
nı hatip, bu tasarının Anavatan Grubu 
(tasarısı olduğunu ifade ettiler; halbuki, 
hepimiz biliyoruz, biraz önce de ifade et
tim, bu Anavatan Grubundan bir millet
vekili arkadaşımın teklifidir. Tabiî, ifa-
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de edecekleri daha doğrusu Yüce Mecli
si ilgilendirecek konular belki de kendi
lerince az olduğu için, başka yönlere git
mekte de değerli hatipler belki bir mah
zur görmediler. 

Değerli arkadaşlarım, ben, izninizle 
sadece konu üzerinde durmak istiyorum; 
çünkü, vaktin bu gecikmiş saatinde siz
lere belki diğer hatiplerden farklı olarak, 
bizatihi konuyla ilgili kısa ve öz bilgiler 
vermek istiyorum. 

Anayasamızı biliyorsunuz; «Siyasî 
partiler, demokratik siyasî hayatın vaz
geçilmez umurlarıdır» diyor. Peki, Ana
yasamız, bu siyasî partilerin kendilerini 
idame ettirmeleri içlin malî imkânlara, 
hatırı sayılır ölçüde malî desteğe ihti
yaçları olduğu konusunda ne diyor? 

Değerli millet vekilleri, bu konuda 
Anayasada açık bir hüküm bulamıyoruz. 
1982 Anayasasından sonra görüşülen Si
yasî Partiler Kanununda da bu konu ke-
slinlikle öngörülmemiş. Konunun o günün 
Meclisindeki tartışmalarını gayet iyi ha
tırlıyorum. Kürsüde, siyasî partilere dev
let yardımı gereği üzerinde büyük bir dik
katle duran ve bu ihtiyacın mutlak ol
duğunu (ifade etmeye çalışan o günün 
Meclis üyelerine rağmen, maalesef Siyasî 
Partiler Kanununa da, partilere devlet 
yardımı konusunda herhangi bir hüküm 
konulamamıştır.. Aradan zaman geçmiş, 
1984 yılının Haziran ayında, bugünün ik
tidarı, Anavatan Partisi, biraz da çarpık 
oıiıan durumu düzeltmek için getirdiği bir 
kanun tasarısıyla bu kez siyasî partilere 
maddî imkân, devlet desteği tanıma im
kânını getirmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarını, (kendi ülkemizin 
dışında, biraz Batı'ya baktığımız zamıan 
gördüğümüz manzara şudur : Batı'da si
yasî partileri veya <o partiye mensup ku
ruluşları, enstitüleri, araştırma örgütlerini 

— 300 

destekleyen birtakım vakıfların varlığına 
şahit oluyoruz. Örneğin; Batı Almanya' 
da çoğumuzun bildiği gibi bir Konrad 
Adenaur vakfı; yine Batı Almanya'da ba
zılarının hatırlayacağı gibi blir 'Friedrich 
Naumıann vakfı vardır. Türkiye'ye bakı
yoruz; Türkiye'de bu tip siyasî faaliyet
lerin belli alanlarını destekleyen, onları 
malî bakımdan finanse eden bir vakıf 
fikri, finansman fikri maalesef yerleşmiş 
değil; ama, yine bu batı ülkelerine 'bak
tığımızda görüyoruz iki, devlet yardımı 
vazgeçilmez. 'Siyasî partiler vakıflarcıa ne 
ölçüde desteklenirse desteklensin; Ame
rika Birleşik Devletlerinde federal fon
lar, belki yine bir vakıf aracılığıyla bir 
•partinin çalışmalarına, araştırmalarıma 
katııkıda bulunabiliyor. Şu halde Türkiye' 
mizde bu işin de kanunla düzenlenımesıi 
gereği 1984 yılında, 1980 öncesinde ol
duğu ıglibi düzenlenmiş ve yine Anayasa
nın koyduğu kuralılar çerçevesinde siyasî 
partilerimize, demokrasitnizin vazgeçil
mez unsuru siyasî partilerimize devlet 
desteği verilmesi öngörülmüştür. 

Değerli (arkadaşlarım, getirilen teklif 
üzerinde -(memnuniyetle gördük ki- Ana-
mubalefet Partimizin prensipte mutabaka
tı vardır; geneli üzerinde, getirilen tek
lifi desteklemektedirler. Kaldı ki, bu ko
nunun daha dün Plan ve Bütçe Komisyo
nundaki tartışmasında da, açık ve seçik 
olanak değerli arkadaşlarımızın bu ko
nuda iktidarla aynı görüş içinde olduk
ları, mutabık oldulklarn ifade edilmiştir. 
Hatta bazı üye larlkadaşlarımız tarafın
dan, teklifin getirilmesi teşekkürle kar-
ışıîanımııştır. 

Değerli arkadaşlarım, 1984 yılında ge
tirilen teklifte (iki esastan hareket edil
miştir. 

Birincisi, siyasî partileri ne ölçüde 
destekleyenim, bunun bir kıstası olacak 
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mıdır, olmayacak mıdır? Evet, bu ko
nuda bir kıstas konulmuştur. Bütçe ge
lirlerinin beşbinde bininin siyasî partile
rimiz »arasında, onların Meclisteki san-
dalyeleriyl© ımütenasip olarak dağıtıl
ması esası getirilmiştir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Niye 
oy oranına göre değil? 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarını, dağıtımda esas kıstas, 
demeik ki 1984 yılından bugünıe kadar, 
sandalye sayısıdır. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — ANAP 
adaleti, ANAP. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 
Dört yılı geçen bir uygulamadan sonra 
Sayın Aşık'ın teklifi ile devlet yardımı 
konusuna başlıca ilki yenilik getirilmiş 
bulunmaktadır. 

(Birincisi, Mecliste sandalyesi bulun
mayan, tama milletvekili genel seçimle
rinde belli bir güç ortaya koymuş par
tilere de yardım1 öngörülmektedir. Ayrıca, 
genel ve yerel seçim yıllarına mahsus ol
mak üzere, bu yardım, ıkat'ıyla, misliyle 
artırılabilmektedir. 

Devlet yardımı konusunda siyasî par
tilerimize yeni imkân getiren ve bir ge
lişmişlik lifade eden bu teklifi dolayısıy
la, izninizle, Sayım Aşık arkadaşımızı kut
luyor ve kendisine de teşekkür ediyorum. 

Tekliflin dün komisyonda ve bugün 
bu kürsüde yapılan müzakerelerinde, mu
halefetteki arkadaşlarımızın, seçim yılla
rında devlet yardımımın artışı konusuna 
hiçbir itirazlarının olmadığını izlemiş ve 
gözlemiş bulunuyoruz. Ancak, değerli ar
kadaşlarımız, teklifin tümüne katılmakla 
birlikte, prensipte mutabık olmakla bir
likte, gerekçeye ve teklife teşekkürde bu
lunmakla birilikte; tabiî muhalefet olma
nın da verdiği bir duygu içerisinde bazı 
itirazlar da öne sürüyorlar. Bir kere, ko

nuşan bazı muhalefet milletvekili arkadaş
larım, BaU ülkelerinde de devlet yardımı, 
sandalye sayısıyla mütenasiptir diye kendi 
bilgilerini ortaya koymakla birlikte, he
men bunun arkasından da «Niçin Türki
ye'de oy esası kabul edilmiyor? Niçin ge
nel seçimlerde alınan oya göre devlet yar
dımı partiler arasında dağıtılmıyor?» iti
razını yapmışlardır, 

Değerli 'arkadaşlarım, bir diğer itiraz 
da, Meclis içerisinde bir başka kriter, 
meclis dışında yer alan partiler için de 
bir başka kriterin uygulandığı, dolayısıy
la da çifte standarda benzer bir uygula
manın yapıldığı şeklindedir. Şunu hemen 
açıklıkla ifade edeyim ki, böyle bir şey 
söz konusu değildir. 1984 yılında Ana
vatan Hükümeti ve o günün iktidarı, dev
let yardımının dağıtılmasında hangi pren
sibi esas aldıysa, bugün de aynı prensibi 
esas alıyor. 

Maddenin okunmasında ve müzake
resinde göreceksiniz; Meclis dışında yer 
alan partilerimize Meclis içinde yer alan 
ve fakat en az devlet yardımına müsta
hak olan partimizin aldığı meblağ esas 
olanak bir yardım, tahsis öngörülmekte
dir. Bununla şunu söylemek istiyorum : 
Meclis dışında bulunan partinin sandal
yesi olmadığına ve olamayacağına göre 
kriter ve kıstas olarak Mecliste gene ken
disine sandalye esasına göre imkân tanın
mış, devlet yardımı verilmiş partiden ha
reket ediliyor. Esas hareket noktası bu
dur: ancak, dışarıdaki partinin sandalye
si olmadığı için, onlarla ilgili tahsis için 
mecburen bir kıstas aranmış ve oydan 
başka kıstas bulunamamıştır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Meclis
te bulunan siyasî partilere de aynı oran 
uygulanmalı. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarını, o nedenle, Anavatan 
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Partisinin görüşünde, prensibinde ne çif
te standart vardır, ne de değişiklik var
dır; ayniyle 1984 yılının prensibini uygu
lamaya devam etmektedir. Yapılan, Mec
lislin dışında bulunan, güçlülüğünü genel 
seçimlerde belli ölçüde ortaya koyabilmıiş 
olan partilerimize de devlet yardımını 
müstehak kılmaktan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, süreniz 
dolmuştur, toparlayın lütfen. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Te
şekkür ederim; toparlayacağını efendim, 

Değerli arkadaşlarım, muhalefetin bir 
başka itirazı var; diyorlar ki : «Bu yar
dımlar yetmez, bunları iartıırın.» Yani, ge-
ttir.ilen teklifle muhalefet partilerimize ta
nınan imkânlar en azından misliyle artı
rılmış olmakla beraber, bunu yeterli bul
muyorlar; diyarlar ki : «Referandum için 
de yandım getirin, ara seçimler için de 
yardim getirin.» Tabiî bunun bir sınırını 
bulmak fevkalade güçtür. Referandum, 
bize göre, seçime yönelik bir faaliyet de
ğildir. O nedenle, referandum için bir 
tahsiste bulunmayı düşünmedik. Ara se
çim için ise, evet, seçime yönelik bir faa
liyettir; ama kanunun uygulamasında da 
görüyoruz, yeni uygulamada da görece
ğiz, seçimler için siyasî partilerimizin im
kânlarını genişletmekte olduğumuza göre, 
iki katına ve yerine göre üç katına çıkar
makta olduğumuza göre, izin verirseniz 
değerli milletvek illeri, biz dahil olmak 
üzere, siyasî partilerimiz, fara seçimlerde, 
yıl başlarında yahut seçim ilan edildikten 
sonra alacakları kat be kat yardımlarla 
iara seçimlerini götürsünler; ara seçim için 
de ayrıca devlet ıbızinesaine gitmeyelim. 

Muhalefetin bir başka itirazı, yardım
ların, geneli seçimlere fcatıiabito bütün 
partilere verilmesr şeklindedir. Burada 
benden önce konuşan değerli arkadaşım, 
«Yüzde 7'nin üzerinde oyla yardıma müs

tahak oluyor da, yüzde 6,9 oyla niçin 
yardıma müstahak olmuyor?» diyor. 
Eğer bu mantığı esas kabul edersek ve 
yüzde 6,9 oy alan partiye de devlet yar
dımının uygun olacağını kabul edersek, 
bu kez yüzde 6,8; 6,7 diye ta aşağıya ka
dar giden yeni bir silsile içinde bulacağız 
'kendimizi. 

Değerli arkadaşlarım, bize göre yüz
de 7 uygun bir orandır, yüzde 7 ile Türk 
siyasî hayatında yeni fikirler üretebile
cek... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yüzde 
5 üretmeyecek mi? 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 
...yeni tercihler ortaya koyabilecek birta
kım partileri, bu memlekette söz sahibi 
yapabilmek ve halkın karşısına çıkarken 
de bunları birtakım malî imkânlarla teç
hiz ötmek öngörülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımın 
çifte standart diye ifade ettikleri görüşe 
karşı fazla şeyler söylemek istemiyorum; 
ama konuşmamın sonunda gördüğüm 
manzara şudur, Sayın Başkan. Muhale
fetimiz bir kere teklifin tümüne katılıyor; 
ama aynı teklife - dün komisyonda söy
lendiği gibi - birtakım sıfatlar yakıştır
makta da tereddüt etmiyor; düzmece tek
lif gibi. Muhalefetimiz hem gerekçe ve 
teklif için teşekkür ediyor hem de «Tür
kiye malî kaynak sıkıntısı içindedir» de
mekten kendini alamıyor. Hem yardımla
rın artırılmasını benimsiyor, hatta yüzde 
7'nin altında oy alan ama genel seçim
lere katılmış bütün partilere yardım ya
pılmasını arzu ediyor, ondan sonra da 
«esnaf öldün, çiftçi bittin; memur yan
dın» diyebiliyor. 

M. TURAN. BAYAZIT (İzmir) — 
Biz demiyoruz, onlar diyor. 

İSİMAÎL ŞENGÜN (Devamla) — 
Sevgili, değerli arkadaşlarım, ondan son-
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ra aynı muhalefet bu kanunun geçişinden 
sonra da, göreceğiz, Maliyeye dönecek 
«Siz benim söylediklerime bakmayın; şu 
hak ettiğimi, cebime koyun» diyecektir. 
Aca'ba çifte standart konusunda bundan 
daha açık bir davranış ortaya konabilir, 
sergilenebilir mi merak ediyorum? 

Hepinize en derin saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Buna 
kendin inanıyor musun? 

(BAŞKAN — Efendim, şahsı adına 
Sayın Ali Topuz, buyurun efendim. 

ALt TOPUZ (Manlbul) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifi 
üzerinde biraz evvel bu kürsüde konuşan 
Sayın İsmail Şengün bazı konulara de
ğinmemiş olsaydı bu aşamada söz alma
yı düşünmemiştim. Ancak Sayın Şengün' 
ün konuşmasından sonra bu aşamada da 
bazı konuların açıklıkla ortaya konul
masında zaruret duydum, bu amaçla söz 
aldım. 

Sayın milletvekilleri, öncelikle bir ka
nımı açıklıkla ortaya koymak istiyorum : 
Görüşmekte olduğumuz teklifin, iktidar 
partisi grubu tarafından da benimsene
rek Meclisin gündemine getirilmesinde 
acaba iktidar partisinin demokrasiye olan 
inancı mı yatıyor, yoksa iktidar partisi
nin her seçim sırasında masa başında 
üstünlük kazanmak için aradığı fırsatlar
dan bir tanesini yakalamak mı yatıyor? 
Bu konuda samimi bir kararsızlık için
deyim. 

Komisyonda da ifade ettim • Bir 
iktidar partisi mensubu milletvekillerini 
veya onun grubunu demokrasi inançları 
bakımından samimiyetsizlikle suçlamayı 
çok ağır bir suçlama olarak görüyorum, 
bu suçlamayı yapmak da istemiyorum; 

ama koşullar, ortaya çıkan teklifler, öne
riler bu konuda bizi kuşkuya sevk ediyor, 
bunu başta belirtmeyi görev saydım. 

İkinci bir konu, komisyon müzakere
leri sırasında Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun iyi niyetle, demokratik 
ilkelere bağlı kalarak teklif üzerinde or
taya koyduğu düşünceleri ve görüşlerini 
Sayın Şengün'ün çok başka şekilde bu-
ralda açıklaması ve tanımlamasını da hay
retle karşıladım. 

Bizim, bu yasa ile ilgili olarak komis
yonda söylediğimiz, siyasî partilere Hazi-
ne'den yardım yapılmasına ilke olarak 
taraftar oldüğumuzdur. 

2. Bu yardımın partiler arasında 
fark gözetilmeden, barajı aşmış aşmamış 
partiler ayrımını yapmadan ve aldıkları 
oy oranına bağlı kalınarak bu yardımın 
götürülmesidir. 

Şimdi, bu ilkeler doğrultusunda yap
tığımız olumlu yaklaşımları, sanki bu ya
sa teklifinde mevcut çarpıklıklara da 
olumlu bir yaklaşım içindeymişiz gibi 
yansıtmış olmasını da, bir yanlışlık eseri 
burada ifade edilmiş bir görüş olarak de
ğerlendirmeye çalışıyorum. 

Sayın milletvekilleri. Sayın Şengün' 
ün de belirttiği gibi, Anayasamız siyasî 
partilere yardım yapılmasını öngörme
miştir. Siyasî Partiler Yasası da başlan-
gışçta bu öngörüyü taşımamaktadır; çün
kü, bu Anayasa ve bu Anayasadan son
ra yapılan Siyasî Partiler Yasası, 1980'de 
yapılan müdahaleden sonra siyasî parti
leri sorumlu tutan, siyasî patileri dışla
maya yönelik, particiliği, siyaseti yasak
lamaya yönelik mantığın ürünüdür. O 
mantığın içinde elbetteki siyasî partilerin 
demokrasi için vazgeçilmez bir unsur ola
rak, devlet hazinesinden desteklenmesi gi
bi bir ilkeyi taşımayabilirdi. Sonradan, 
Anavatan Partisinin 1984 yılında, siyasî 
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partilere Hazineden yardım yapılması fik
rini benimseyip, 'bunu yasalaştırmasını, 
ileriye doğru atılmış olumlu bir adım ol
duğunu gördük, bugün de görüyoruz. 

Ancak, 1984te sandalye sayısına gö
re yapılmış olan Hazine yardımının, o 
günkü seçim sistemine bakarsak, belki 
bir ölçüde anlaşılabilir bir tarafı da var
dı; fakat siz Anavatan Grubu olarak 1987 
yılında seçim yasalarında öyle değişiklik
ler yaptınız ki, şimdi millet iradesini çar
pıtarak Türkiye Büyük Millet Meclisine 
yansıttınız. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bütün 
mesele burada zaten. 

ALÎ TOPUZ (Devamla) — Şimdi, 
bültün sorun bu noktadan kaynaklanmak
tadır. Bu Mecliste demokrasi üzerine ya
pılmış tartışmaların altında yatan neden, 
sizin, bir oldu bittiye getirerek veya bir 
çoğunluktan yararlanarak, demokratik. 
ilkelerle bağdaşmayan biçimde, vatandaş 
iradesini çarpıtarak parlamentoya yansıt
ma mantığınız, size de ileride altından 
kalkamayacağınız ağır sorumlulukların 
altına adım adım götürüyor. Biz de bu 
nedenle, bu kürsüden sizi her vesileyle 
ikaz ötmeye çalışıyoruz. 

Demokrasi, onun 'temel ilkelerine ina-
nılmadıkça, şeklî, göstermelik birtakım 
faaliyetlerle kanıtlanamaz, savunulamaz. 

Bakınız ne yapıyorsunuz: Siz yaptığınız 
son seçim kanunu değişiklikleriyle Ana
vatan Partisinin aldığı her oyu 1,8 ile çar
pıp kendi hanenize yazıyorsunuz, Sosyal -
demokrat Halkçı Partinin oylarını da 
0.98 ile çarpıyorsunuz, onun hizasına ya
zıyorsunuz. Yani siz, vatandaş iradesini 
düz ayna ile Meclise yansıtmıyorsunuz; 
devaynası ile yansıtıyorsunuz, 

ıB'u mantı'k yanlış bir mantıktır. Bu
nun üzerine oturtacağınız her şey de yan
lış olur. Bunu bir kere yanlış yaptınız, 

«Ne yapalım, millî irade buraya 291 tane 
Anavatan Partili milletvekili gönderdi; o 
halde, parayı verirken de 291 tane millet
vekiline göre verelim.» diyorsunuz. Ne 
hakkınız var buna?.. Para nereden veri
liyor? Para, devlet Hazinesinden verili
yor. Nasıl oluşuyor bu para? Bütün va
tandaşların yasalara göre ödedikleri ver
gilerden oluşuyor. 

Siz, SHP*ye oy vermiş bir vatandaşın 
vergi gelirini, Anavatan Partisini destek
lemek için nasıl kullanırsınız? (ANAP sı
ralarından «Ne demek?» sesleri, SHP sı
ralarından alkışlar) 

İSMAİL ŞBNGÜN (Denizli) — Aynı 
şekilde tersi olursa? 

ALİ TOPUZ (Devamla) — O anlama 
gelir bu. Lütfen, sakin olarak dinlersek, 
söylediğimin altında özel bir maksat yok
tur, gerçeği göstermeye çalışıyorum size. 

Vatandaşlar partilere belli oranlarda 
oy vermişlerdir; SHP'nin oyu yüzde 25, 
sizinki de yüzde 36 dolayındadır; ama 
oy oranına bakarsanız siz, bizim üç ka
tımıza yakın Hazineden para almaya 
kalkıyorsunuz. Bunun yanlış olduğunu 
kabul edip, viodanınınzın içinde bunun 
acısını hissetmezseniz, bir gün, ikinci ya 
da üçüncü büyüklükte bir parti olduğu
nuz zaman, aynı durumun ve ne kadar 
doğru söylediğimizin farkına varırsınız. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Şengün, 
konuşması sırasında başka şeylere de de
ğindi; yani bizim, «Bu paralar azdır, 
biraz daha artırın» daha sonra da, «Ca
nım, milletin ihtiyacı var, para ödeyemi-
yorsunuz, Hazine sıkışık» demiş olduğu
muzu, «Bu beyanların birbiriyle çelişik 
durumda olduğunu» belirttiler. 

Bu ikisi niye birbiriyle çelişsin? O bi
zim sorunumuz değil, sizin sorununuz. 
Üreticinin parasını vermeyecek misiniz? 
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Vereceksiniz; vermediğiniz zaman söy
lemeyecek miyiz? Söyleyeceğiz. 

Devletten alacaklı müteahhitlerin pa
rasını vermeyecek misiniz? Vereceksiniz, 
vermekle yükümlüsünüz; vermediğiniz 
zaman söyleyeceğiz. 

Hazineden partilere yardım yapılması 
gerektiği konusunda mutabıksak, bunun 
gerektiği ölçüde verilmesine «hayır» mı 
diyeceksiniz; «evet» diyeceksiniz ve ve
receksiniz. Biz, bu gerçekleri söylüyoruz. 
Siz, bütçeyi denkleştirip, parayı bulama
yıp, bazı masraffları karşılayamıyörsa-
nız, bunları da biz, siyasî partiler para 
yardımı alacak diye söyleyemeyecek mi
yiz? Yani birtakım gerçekleri söylemeye
lim diye siyasî partilere rüşvet mi veri
yorsunuz? (SHP sıralarından alkışlar) 

'Sayın milletvekilleri, siyasî partilere 
yardımı, siyasî faaliyetlerini yapsın diye 
veriyoruz, siyasî faaliyetlerin yoğunlaştığı 
dönemlerde de yoğunlaşmaya paralel ola-
katlanarak vermeyi öneriyorsunuz, Bu 
doğru bir yaklaşımdır ama, siyasî faali
yetlerin yoğunlaştığı dönemlerin birini ka
bul edip, ötekini kabul etmemek gibi bir 
tercih yapmanız, yine sizin farklı davran
dığınızı gösterir. 

«Referandum seçim değildir» diyorsu
nuz. Olabilir; referandum seçim değildir; 
ama halk iradesinin ortaya konulmasına 
fırsat veren bir olaydır, seçim de öyle
dir. Seçim de halk iradesinin ortaya ko
nulmasını sağlayan bir mekanizmadır, re
ferandum da öyledir. Referandum oe için 
yapılır? Referandum, bir düşüncenin ka
lbul edilip edilmemesi için yapılır. Bu 
düşüncenin kabul edilmesini savunanlar 
da vardır, bu düşüncenin reddedil
mesini sajyunanüar da vardır. Bütün 
Türkiye çapında bu çalışma yapılma
yacak mıdır? Yani, Anavatan Partisi 
bütün Türkiye çapında dolaşıp, re-

— 305 

7 . 8 . 1988 O : 2 

ferandumla ilgili olarak «evet» oyu
nun verilmesi için çaba sarf etmeyecek 
mildir. SHP ve DYP «hayır» oyu verilsin 
diye çaba sarf etmeyecek midir? Seçim
den bunun ne farkı vardır? Yeni bir mas
raftır, yeni bir külfettir ve eğer partileri 
külfetlerini karşılamak için, rahat çalış
malarına imkân vermek için destekleme 
fikrinde samimî iseniz, reefrandumda da 
bu ilkeyi uygulamanız (gerekir. 

Bir başka şey daha var: Yerel seçim
ler nedense 2 ncl sınıf seçim gibi görülü
yor, genel seçimler de 1 inci sınıf seçim 
gibi görülüyor. Ne farkı vardır? Türkiye 
ölçüsünde her seçim bölgesinde, belki de 
yerel seçimlerde çok daha geniş ölçekli 
çalışmalara ihtiyaç vardır. Partilerin malî 
kaynağa ihtiyaçları vardır. O nedenle bun
lar arasında da farklılık gözetımemelisiniz. 

Saym milletvekilleri netice olarak şu
nu söylemek istiyoruz: Biz gerçekten, 
Sösyaldemokrat Halkçı Parti olarak 
ye ben kişisel olarak, siyasî par
tilere yardım yapılmasını savunanlardan 
birisiyim. Bu yardımın partilere, (Türkiye 
ölçüsündeki genel barajı da dikkate a t 
madan yapimasmdan yana olduğumuzu 
ifade ediyorum. Ancak bunu yaparken, 
Anayasanın «eşitlik» ilkesine aykırı ha
reket edilmemesinin de gerekli olduğuna 
inanıyoruz. Anayasanın «eşitlik» ilkesi 
dikkate alındığı takdirde, Hazineden yar
dım konusunda da eşit bir ilke yakala
mak zorundayız. Bu eşit ilke, yüzde ora
nındaki dağılım Sistemi olmalıdır. 

Bundan önce, 1984 yılında çıkartı
lan yasa, o tarihte Anayasa Mahkemesi
ne itiraz edilmiş olsaydı, iptale sebep ola
bilirdi belki; ama yapılmamış. Fakat, 
şimdi, bu konuda yeniden Anayasanın 
«eşitlik» ilkesine aykırı bir duruma gel
memek için, Anavatan Partisi Grubun
daki arkadaşlarımızın da anlayış gös
termesini beküyoruz. 
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Sözlerimi bağlarken, komisyonda ge
çen 'bir olayı naklederek huzurunuzdan 
ayrılacağım. 

Sayın milletvekilleri, biz, komisyonda 
bu konu görüşülmeye başlandığı sırada, 
başkana başvurmak, bu konunun, parti
ler arasında tartışmaya neden olmasını 
önlemek için, komisyona ara verilip, si
yasî parti temsilcilerinin bir araya gele
rek, bir konsensüs yakalamalarına fırsat 
verilmesini; bu dengesizliklerin giderilmesi 
ve uyum içinde bir teklif hazırlamaları 
için zaman verilmesini talep ettik. Ana
vatan Partisi Grubu adına konuşan Sa
yın Şengün, «Bu ifadeler doğrudur, bun
lara katılıyoruz, Fakat, bu konsensüsü 
şimdilik bu teklif için uygulayanlayız, 
bundan sonraki yasa teklifleri görüşülür
ken bu konsensüse başvururuz» diye ifa
de ettiler; yani, bir defa daha, bir kere
lik ANAP yararına bir uygulama talep 
etmişlerdir. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sap
tırıyorsunuz. 

ALÎ TOPUZ (Devamla) — Saptırmı
yorum Sayın Şengün; zaibıtlar orada, açar 
bakarız, böyle konuşuldu. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım efendim. 

ALİ TOPUZ ODevamla) — Sayın mil
letvekilleri, tekrar şunu ifade etmek is
tiyorum: Yüzde 36 ayla yüzde 64 san
dalyeye sahip olabilirsiniz. Bu yasa, ge
çerli bir yasadır. Bu yasa niye böyledir 
diye şimdi tartışmıyorum; yüzde 36 oyla 
yüzde 64 sandalyeye sahip olabilirsiniz; 
ama, kendinizi, böyle bir seçim kanunuy
la böyle bir destek sağladık diye Türkiye' 
nin yüzde 64*üne hükmetme durumunda 
görmemelisiniz. Bu görüş, sizi, demokra
siden uzaklaştırır. Bu görüş, sizi, ileride 
altından kalkamayaacğınız büyük bir fe
lakete götürür. 

Bu noktada sizi, eskiden beri (bu par
lamentoda bulunmuş, demokrasiye inan
mış bir arkadaşınız olarak, bir defa da
ha uyarmayı - arkadaşça uyarmayı, so
rumluluk içinde uyarmayı - görev bildim. 

Dinlediğiniz için hepinize teşekkür 
ederim, saygılar sunarım. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Topuz. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler 
ıtamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun 27.6.1984 Tarih ve 3032 
Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci Mad
desine İki Fıkra Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 22.4.1983 Tarih ve 

2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununa 
27.6.1984 Tarih ve 3032 Sayılı Kanunla 
eklenen Ek 1 inci maddesine aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir. 

Milletvekili genel seçimlerinde toplam 
(geçerli oyların % 7'sinden fazlasını alan 
siyasî partilere de Devlet yardımı yapı
lır. Bu yardım en az Devlet yardımı alan 
siyasî partinin ikinci fıkra gereğince al
mış olduğu yardım ve genel seçimlerde 
aldığı toplam geçerli oy esas alınarak 
kazandıkları oyla orantılı olarak yapılır. 
Bunun için her yıl Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konu
lur. 

Yukarıdaki fıkralarda öngörülen yar
dım miktarları; bu yardımdan faydalana
bilecek siyasî partilere, milletvekili genel 
seçiminin yapılacağı yıl üç katı, mahallî 
idareler genel seçim yılı için iki katı ola
rak ödenir. Her iki seçim aynı yıl içe-
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risinde yapıldığında bu ödemenin miktarı 
üç katı geçemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında Doğ
ru Yol Partisi Grulbu adına Sayın Meh
met Korkmaz. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MEHMET 
KORKMAZ (Kütahya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; halen yürürlük
te bulunan 2820 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun devletçe yardımı öngören ek 
maddesi aynen; «Yüksek Seçim Kuru
lunca son milletvekili genel seçimlerine 
katılma hakkı tanınan ve 2839 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 33 üncü mad
desindeki genel barajı aşmış bulunan si-
siyasî partilere her yıl Hazineden öden
mek üzere o yılki genel bütçe gelirleri 
«(B) Cetveli» toplamının beşbinde biri 
oranında ödenek malî yıl için konur. 

IBu ödenek yukarıdaki fıkra gereğince 
Devlet yardımı yapılacak siyasî partiler 
arasında, o siyasî partinin genel seçim 
sonrasında, Yüksek Seçim Kurulunca ilan 
edilen T.B.M.M. sandalye sayısına bö
lüşülerek her yıl ödenir.» diyor. 

Bu maddenin gerekçesinin bir bölü
münde ise, aynen şöyle diyor; «Ancak, 
bu yardım yapılırken dikkat edilecek 
husus, devlet yardımının Türkiye'de par
tiler enflasyonuna meydan verilmemesi-
dir.» Onun içindir ki, yapılacak yardım
ların birtakım kayıtlamalara tabi tutul
ması gerekmiş ve hatta, «Zarurî görül
müştür» denilmektedir. 

Sayın (milletvekilleri, bugün Yüce Mec
liste görüşülmekte olan kanun teklifinin 
gerekçesinde ise, son milletvekili genel 
seçimleri sonuçlarına göre, ancak üç si
yasî parti bu yardımdan sandalye sayısı
na göre faydalanabilmektedir. Bu üç par
ti dışında kalan partilerden, yüzde 10 ge

nel barajı aşamadıklarından dolayı, bazı 
bölgelerde yüksek oranda oy aldıkları 
halde (milletvekili çıkaramamışlar; dolayı
sıyla devlet yardımı alamamışlardır. Bu 
durumda olan siyasî partiler, bir seçmen 
kitlesine sahip olmalarına rağmen, se
çim sonrasında maddî yetersizlikten do
layı siyasî varlıklarını devam ettirebilme 
gücünden yoksun bulunmaktadırlar. Oy
sa, aldıkları oy yüzdesini göz önüne al
dığımızda, seçmen iradesinin bu gibi par
tilerin faaliyetlerinin sürdürülmesinden 
yana olduğu ve tercihlerini bu doğrultu
da belirttiklerini kabul etmek gerekmek
tedir. Zira, «Çoğulcu demokrasilerde is
tikrar unsurunun yanı sıra, millet ira
desinin temsili esastır» denilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi arz etti
ğim gibi, halen yürürlükte olan bu ka
nun maddesinin gerekçesi ve aynı madde
de fıkra eklenmesi hakkında getirilen ka
nun teklifinin gerekçelerini incelediğimiz
de, ANAP İktidarı kendi kendine tezada 
düşmektedir. Mademki çoğulcu demok
rasilerin teminatı olan siyasî partiler, 
- Anayaasımızda da ifade edildiği gibi -
siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır ve 
bu madde gerekçesinde ifade edildiği gi
bi, partilerin aldıkları oy yüzdesi göz 
önüne alındığında, seçmen iradesinin bu 
gibi partilerin de faaliyetlerinin sürdü
rülmesinden yana olduğu kabul edilmek
tedir de, neden bundan önceki devlet yar
dımında bu düşünülmemiştir? Neden 
partilerin aldıkları oy oranlarına göre 
yardım yerine, sandalye sayısına göre dev
let yardımı yapılmıştır? Yüzde 36 oy alan 
Anavatan Partisi, bu seçim kanunları sa
yesinde, sanki yüzde 64 oy almış gibi san
dalye sayısına sahip olduğundan, devlet 
yardımının da milletvekili (sayısına göre 
yapılmış olması sonucu, yardımdaki en 
büyük payı almanın vicdanî raihatsızlğı-
nı nasıl oluyor da duymamaktadır? 
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29 Kasm 1987'de yapılan genel se
çimlerde, 7 tane siyasî parti seçimlere ka
tılmış, genel Ibarajı aşan 3 parti Mecliste 
grup kurabilmiştir. (Bu kanun teklifiyle 
Mecliste grup kuran 3 parti dışında ka
lan diğer 4 partiden, sadece yüzde 7 oy 
oranını aşan 2 partiye yardım yapılması 
düşünülüyor da, diğer 2 partiye neden 
hayat hakkı (tanınmıyor? İşte bu noktada 
akla gelen, - basında da yer aldığı gibi -
ANAP İktidarı, bu kanun teklifiyle aklı 
sıra, sözü edilen İki partiye maddî des
tekte bulunmak suretiyle, referandumda 
kendisine desitek aramaktadır. 

Her konuda olduğu gibi, burada da, 
dürüst ve âdil olmadığınız, art niyetli 
olduğunuz açıkça sergilenmiştir; eğer, 
âdil ve dürüst davranmak istiyorsanız, 
- Anayasamızda da ifade edildiği gibi -
siyasî partilerin çoğulcu demokrasilerin 
teminatı ve siyasî hayatın vazgeçilmez 
unsurları olduğunu kabul ediyorsanız, 
mevcut kanunlara ıgöre seçimlere katılma 
hakkına haiz olan partilerin tümüne ve 
en son genel seçimlerde, aldıkları oy nis
petlerine göre devlet yardımının yapılma
sını sağlayınız. 

ıSaym Başbakan bir konuşmasında, 
«Demokratik ülkelerde, siyasî partilerin 
seçimlerde radyo ve televizyonda propa
gandalarını aldıkları oya göre yaptıkla
rını ve devlet yardımının da alınan oya 
göre yapıldığını» söylemiş olmasına 
rağmen, bizde devlet yardımı niçin par
tilerin oy oranına göre değil, sandalye sa
yılarına göre yapılmaktadır? 

. Değerli milletvekilleri, 29 Kasım 1987 
tarihinde yapılan ıgenel seçimlerde, yüzde 
36 oy oranı ile 8 681 835 oy alan Ana
vatan Partisi, Ibu yıl devlet bütçesinden 
2 369 093 333 lira yardım almıştır. Yüz
de 24 oy oranı ile 5 923 587 oy alan Sos-
yaldamokrat Halkçı Parti, bu yıl devlet 

(bütçesinden 803 220 000 lira yardım al
mıştır. Yüzde 19 oy oranı ile 4 582 870 
oy alan Doğru Yol Partisi ise, 478 686 667 
lira yardım almıştır. Tabiî bu yardımlar
da ölçü oy sayısı olmayıp, sandalye sa
yısı esas alınmıştır. Denge ve adillik bu
nun neresindedir? 

Şimdi bu kanunla geçerli oyların yüz
de 7'sini aşan iki partiyi ise, devlet yar
dımı, aldıkları oy oranına göre yapıla
caktır. Buna göre 2 040 528 oy alan De
mokratik Sol Partiye 213 333 191 lira, 
1 709 700 oy alan Refah Partisine 
179 069 829 lira devlet yardımı yapılma
sı da bu kanun maddesiyle öngörülmek
tedir. Adil, dürüst ve dengeli bir yardım 
söz konusu olsa ve Mecliste grubu bu
lunan 3 partiye de aldıkları oy miktarı
na göre dağıtım yapılmış olsa, Anavatan 
Partisi 1 milyar 600 küsur milyon, SHP 
1 milyar 100 küsur milyon ve Doğru 
Yol Partisi de 900 milyon lira civarında 
devlet bütçesinden yardım alabileceklerdi. 

ISiyasî hayatın vazgeçilmez unsurları 
olan siyasî partilere devlet yardımı yapıl
masına ilke olarak karşı değiliz; ancak, 
rakamlar vererek izahına çalıştığım gibi, 
devlet yardımının sandalye sayısına göre 
değil, partilerin aldıkları oy oranına gö
re yapılmasını istiyoruz. 

Ülkede yapılan genel seçimler olsun, 
mahallî seçimler olsun ve hatta referan
dum olsun, bunların hepsinde de kanun
larla seçimlere katılabilme şartlarını ye
rine getirmiş olan her siyasî parti iştirak 
ederek, demokratik bir mücadele ve ka
zanma mücadelesi verir. 

önümüzde yapılacak olan bir refe
randum vardır. Bu referandumda da si
yasî partiler, farklı görüşlerle vatandaşa 
gideceklerdir, yani siyasî bir çalışma ve 
mücadele söz konusudur; anıa görüşül
mekte oltan bu yardım yasa tek'lıifiinde 
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bile, yapılacak yardım miktarları ile de
mokratik mücadeledeki yarış eşitliği bu
lunmamakta, referandum için partilere 
neden yardım yapılmamaktadır? 

Devlet yardımında dahi iktidarla mu
halefet arasındaki eşitsizliğin yanında, 
muhalefet partilerimin kendi aralarında 
da eşitsizlik yaratılmaktadır. 

Arz ettiğim gibi, referandum da tok 
demokratik mücadele olduğuna göre, bu 
Kanun tasarısıyla öngörülen devlet yar
dımının, referanduma katılacak siyasî 
partilere de, en son genel seçimlerde al
dıkları oy oranına göre adil ve dengeli 
bir şekilde dağıtılması gereklir. 

Bu Kanun teklifinin 2 noi maddesi 
olan yürürlük tarihinin 1 Ocak 1988 ola
nak önerülmesinde dahi, bir art niyet ve 
muhalefeti bölme hesaplarının yapıldığı 
açıkça görülmeiktedir. ANAP, bunu bir 
alışkanlık haline getirmiş. Seçimlere böy
le beş kala, alelacele Siyasî 'Partiler ve 
Seçim Kanunlarımda değişiklik yapmayı 
âdet haline getirmiş bulunuyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, 1965'ten 1980'e 
kadar yapılmış bulunan seçim kanunları
nın hepsinde Türkiye Büyük Millet Mec-
lisılndekli bütün partiler, bütün siyasî par
tiler anlaşarak bir seçim kanunu meyda
na getirmişlerdik. Ondan sonra meydana 
geden iktidar tartışılmamıştır. Hiç olmaz
sa şu zaviyeden tartışılmamıştır; hiç kim
se ıçkıp, meydana gelen iktidarların neti
cesinde veya • seçimlerin neticesinde, «Siz 
bu seçimi Seçim Kanunu sayesinde aldı
nız, siz bu seçimi devletin radyo ve tele
vizyonu sayesinde aldınız» şeklinde her
hangi bir tartışma olmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, süreniz 
bfaîiştir, toparlayın lütfen. 

MEHMET KORKMAZ (Devamla) 
— Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Ama bugün içlin ülkede 1983 seçimle
ri, 1984 mahallî idareler seçimleri ve 1987 

— 309 

genel seçimlerinin hâlâ tartışıldığını görü
yoruz; basında tartışıldığını, kamuoyunda 
tartışıldığını, tou Yüce Mecliste tartışıldı
ğını görüyoruz. 

Eğer bir ülkede seçiımler dürüst yapıl-
mıyorsa, bu ülke rejim bunalımlarımdan 
kurtulamaz. Çünkü, neticede bir 'yere ge
lir ve her şeyden soyutlanırsınız. Millet 
iradesini gerektiği gibi yansıtmayan tok 
sepim yapıılıması halinde bu, seçim olmak
tan çıkar, bazan bu sayım olur, 'hazanda 
sizin gibi muayyen ihtirasları şu veya bu 
'biçimde meşru hale getirmenin yolu olur, 
ki işte buna da seçim1 denlilmez. 

Bizim istediğimiz şey, daha doğrusu 
gerçek demokrasidir. Gerçek demokrasi 
de dürüst seçim üzerine oturur. Bizim id
diamız ve her zaman söylediğimiz ve söy
lemeye devam edeceğimıiz şudur : 1983' 
•te Türkiye'de dürüst bir seçim yapılama
mıştır, ,1987'de de dürüst bir seçim ya
pılamamıştır diyoruz, önümüzdeki gün
lerde yapılacak olan referandumun bile, 
daha şimdiden dürüstlüğü tfartışmaya açıl
mıştır. Çünkü, daha ilk başta iktidar renk 
değiştirmiştir. 

BAŞKAN — Sayım Korkmaz, süremiz 
doldu efendim, önümüzdeki kâğıtlara, ba
kıyorum... 

MEHMET KORKMAZ (Devamla) 
— Toparlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Toparlayın lütfen. 
MEHMET KORKMAZ (Devamla) 

— Referandum için seçtiğiniz beyaz 
renkte bile Türk kamuoyu, sağduyu sa
hibi Türk seçmeni sizi aklamayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son ve
rirken, referandumun millet içim, memle
ket içlin hayırlı olmasını diliyor; inşallah 
siyasî tarihimize bir iktidarın referandum 
sonucu halkın oyları üe siyasî bir mevta 
olduğunun yazılacağını da hep ıbemaber 
göreceğimizi ifade ediyor, yüce Mecli-
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se saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — SHP Grubu adına Sa
yın Mehmet Moğuitay, buyurun efen
dim. 

Süreniz 10 dakikadır Sayın Moğui
tay. 

SHP GRUBU ADİNA MEHMET 
MOĞULTAY (İstanbul) — Sayım Baş
kan, değariü ımlilleıt vekilleri; görüşülmekte 
olan 2820 sayılı Yasanın 3032 sayılı Ya
sayla eklenen 1 inci maddesine iki fıkra 
eklenmesi hakkındaki yasa teklifinin 1 
inci maddesi üzerinde Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin görüşlerini arz edece
ğim. 

Değerli arkadaşlarım, sliyasal hayatım 
vazgeçilmez unsuru, demokrasinin ayrıl
maz parçası siyasal partiler© Hazineden 
yardım yapılması, siyasal partilerin de-
mokratlaştıolıması, sivıilleştiriimesi ve ge
liştirilmesi amacınla uygun düştüğü liçin 
ilke olarak yardım yapılmasına karşı ol
madığımızı ifade etmek işitiyorum. Ancak, 
özel amaçlı yasa niteliğine dönüşen dü
şüncenize, zihniyetinize ve mantığınıza 
karşı olduğumu da belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasin'in 
bir başka adı da partiler rejimidir. Bir 
ülkede özgürlüklerin ne derece güvence 
altında bulunduğunu, muhalefet partile
rine tanınan olanakların genişliğiyle ölç
mek mümkündür; ama, sliz Anavatan 
Partisi İktidarının her dönemde ıferiterii 
para olmuştur. Siyasal partililere yardım 
yapmakla özgürlükleri, muhalefet 'bakı-. 
mımdan güvence altına aldığınızı ifade 
etmek istiyorsunuz. Doğrudur; ANAP ik
tidarında en çok konuşulan konu para 
olmuştur; ama, para da som zamanda ulu
sal anlamını yitirmiş, dolar olmuştur. Ge
lin, biraz da adaletten, biraz da eşitlik
ten, biraz da dürüstlükten, biraz da in

şam dan ve insan haklarımdan bahsedelim; 
ama, ne çare ki, Anavatan Partisinin fel
sefesinde adaletin yeri yoktur, eşitliğin 
yeri yoktur, dürüstlüğün yeri yoktur de
ğerli arkadaşlarım, 

Demokrasi, çok nazlı ve paha biçil
mez bir olaydır. Doğrudur; demokrasi, 
siyasal partiler olmadan yaşayamaz; fa
kat bazen de demokrasiler, sizin gibi de
mokrasi dışı tutum ve davranışlarla tavır 
takınan siyasa! partiler yüzünden de öle
bilir; bumu hatırlatmak istiyorum. 

Partiler, demokratik düzenim vazgeçil
mez yapıcı unsurları olduğu kadar, ba
zen de onun en büyük yıkıcı unsurları 
halime gelebilirler. Şayet bir ülkede. siya
sal partiler, kamu (iyiliğini ve toplum ıme-
seleılerinim çözümünü ön planda tutacak 
yerde, sadece kendi çıkarları peşinde ko
şar, 'iktidarım ele geçirilmesini veya ele 
geçirilmiş iktidarda kalmayı tek gaye ve 
her türlü vasıtayı bu gaye uğrunda meş
ru sayarlarsa, bu arada demagoji oyun
larıyla halkı aldatmak yoluna giderek bir
birleriyle kıyasıya bir siyasî boğuşma ve 
didişme çukuruna inerlerse, o ülkede de
mokrasinin geleceğine endişeyle bakmak 
gerekir. 

'Değerli arkadaşlarım, oran, yasayı ha
zırlayan Sayım Aşık tarafından geliş biçi
mliyle yüzde 5'di; Plan ve Bütçe Komis
yonunda verilen bir teklifle yüzde 7'ye 
çıkarıldı; bunun (mantığımı anlamak müm
kün değil. Doğrusu, Plan ve Bütçe Ko-
mlisyonumda, henüz böyle bir öneri ve
rilmeden, ilk konuşmacı olarak Sosyal
demokrat Halkçı Parti adına söz aldığım
da şunu söylemiştim; «Yüzde 5'le getiri
len bu ölçü, bu toplantımın devamı sıra
sında verilen bir önergeyle başka bir nis
pete çıkarılırsa şaşmamak» gerekir de
miştim; gerçekten biraz sonra yüzde 7 
olarak çıktı; lama niçin yüzde 7,3 olarak 
çıkmadığını halen anlayamamaktayım. 
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Değerli arkadaşlarımı, 3032 sayılı Ya
sayla siyasal partilere .sağlaman devlet yar
dımı belirli şartlar da olanaklıydı; bu Mec
liste grubu bulunmak, genel seçimlere iş
tirak etmek, 2839 sayılı Milletvekili Se
çimi Yasasının 33 üncü maddesindeki ba
rajı aşmak ve sandalye sayısına göre be
lirleniyordu. Bu Yasa da Anavatan Par
tisinin oy çokluğuyla çıktı ve sonuçta 
sandalye sayısı dağılımı ortaya çıktı. 

Değerli arkadaşlarım, burada şunu 
ifade etmek istiyoruz: Sandalye sayısı
nın dağılımı, Türkiye'de mevcut seçim 
sistemi, barajlı seçim sistemi gereği, çok 
büyük sakıncalar doğurmaktadır. Bura
da, Anavatan Partisi kanımca, millî ira
de ile barajlar iradesini birbirine karıştır
maktadır. Millî irade, seçim sırasında 
seçmen tarafından verilen oyların topla
mını ifade etmektedir. Barajlar iradesi 
ise, seçmenin oyunu, millî iradeyi yansıt
mamaktadır. Onun için, biraz önce bir 
arkadaşımın bahsettiği gibi, siz halktan, 
millî iradeden düz aynada kendinizi görü
yorsunuz, çıkıyorsunuz; ama bu Meclise 
dev aynası ile intikal ediyorsunuz, Bura
daki mantıksızlığı ifade etmek istiyorum. 

Şimdi, biz Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti olarak başında belirttik; doğru olan 
hiçbir şeye karşı olmadığımızı ifade et
mek istiyoruz. Ancak, bu yasa ile ada
letli bir çözüm bulmak mümkün değildir. 
Böyle çifte standartlı, 3032 sayılı Yasa
ya eklenen yasa ile sandalye dağılımına 
göre alacaksınız, burada da alınan oy 
oranını alacaksınız... Şimdi bunu izah et
mek nasıl mümkündür? tşte, bunun yan
lış olduğunu ısrarla ifade etmek istiyo
rum. Eğer siz gerçekten adaletli, eşit ve 
dürüst bir yöntemle bu işi halletmek is
tiyorsanız, 3032 sayılı Yasaya fıkra ek
lenmesi yerine, 3032 sayılı Yasanın ıslahı 
yoluna giderdiniz. Bu da bir yiğitliktir, 
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mertliktir, derdiniz ki, «Ben geçmişte 
Anavatan Partisi olarak böyle bir yasa
yı getirdim, ama zaman içerisinde ben 
kendimi ıslah etmeye çalışıyorum.» Çün
kü, Anavatan Partisinin 1983'de iktida
rından bu yana çok sevimli tabirleri de 
kullandığını, gelen yasa gerekçelerinde 
görmeye başlıyoruz. Mesela, «Çoğulcu 
demokrasi, katılım» gibi sözleri ifade et
tiğinizi zaman zaman bu kürsüden duy
dukça sevinmeye çalışıyoruz. Geliniz, siz, 
böyle hatalarınızı sürekli düzeltmeye ve 
demokrasi yolunda yol almaya çalışır
ken, bu yanlışlarınızı da bir kez düzeltin 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak biz 
ve DSP Grubu sizi ayakta alkışlayalım. 
Ama sizin... 

AHMET KARAEVLI (Tekirdağ) — 
Hiç aklınızdan çıkmıyor. 

MEHMET MOĞULTAY (Devamla) 
— Pardon Doğru Yol Partisi olarak. 

Şimdi, bizim, sizin demokrasi yolun
da atacağınız her türlü doğru yolu be
nimsediğimizi ifade etmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, 29 Ka
sım seçimlerinde yüzde 36,3 oy aldınız ve 
292 milletvekili çıkardınız. Sosyaldemok
rat Halkçı Parti olarak biz, yüzde 24,7 
oy aldık, 299 milletvekili çıkardık, ara
mızdaki... 

AHMET KARAEVLI (Tekirdağ) — 
299 değil efendim! (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

MEHMET MOĞULTAY (Devamla) 
— Hayır efendim 99... 

AHMET KARAEVLI (Tekirdağ) — 
299 diyorsunuz efendim. 

MEHMET MOĞULTAY (Devamla) 
— 99 efendim.' O da nasip olacak bir 
gün, o da nasip olacak bir gün... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — Allah söyletti. 

MEHMET MOĞULTAY (Devamla) 
— Şimdi, size söyletene bak; tabiî doğru. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi ANAP' 
m aldığı yüzde 36,3 oyla, bizim aldığı
mız, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin al
mış olduğu yüzde 24,8 oy arasındaki pu
an farkı yüzde 11,3'tür. Bizim devletten 
aldığımız yardım 803 milyon, sizin aldı
ğınız yardım ise 2 milyar 369 milyon li
radır; yani yüzde 11,3'lük fark üçe kat
lanmıştır. Bunun adı, aslan payı almak 
demektir... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Milletvekili sayısına 
göre. 

MEHMET MOĞULTAY (Devamla) 
— Aslan payı almak demektir, 

Biraz önce Sayın Şengün burada ko
nuşurken isveç'ten bahsettiler; doğrudur, 
sandalye sayısına göre alırlar, ama Plan 
ve Bütçe Komisyonunda da bahsettiğim 
gibi, isveç'te çalışanların sorunları halle
dilmiş, memur politika yapıyor, sendikalı 
olabiliyor, işçisi sendikalı olabiliyor. İs
veç'te halkın katılımı vardır meclislerde. 
Böyle barajlı, özel kişiye mahsus, akşam 
yat, sabahleyin getir yasaları falan yok
tur orada. Orada demokrasi, bütün kural
larıyla ve kurumlarıyla vardır. Siz de
mokrasiyi bütün kurum ve kuruluşlarıyla 
getirin, eşit bir şekilde yarışma fırsatını 
yaratın, elbette Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti, Batı tipi demokrasinin uygulandığı 
hiçbir modele karşı olmaz, ama sorunla-, 
rını halletmiş onlar, yani onlarda böyle 
barajlı seçim sistemleri yoktur; eşittir, 
adaletçidir. Sayın Şengün, gezdim ve gör
düm, o maksatla gittim; yoktur böyle bir 
şey. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Var, 
var. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım, Sayın Moğultay Genel Ku
rula hitap edin lütfen. 

7 . 8 . 1988 O : 2 

MEHMET MOĞULTAY (Devamla) 
— Federal Almanya'da, Batı Almanya'da 
başka türlü... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Getirdim, tablo oku
dum orada. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım. 

MEHMET MOĞULTAY (Devamla) 
— Şimdi, burada millî irade yerine baraj
lar iradesini yansıtan, adaletsiz, ilkesiz bu 
davranışlara karşı çıktığımızı ifade etmek 
istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biz diyoruz ki; 
böyle ilkesiz, böyle istikrarsız, böyle hu
kuk sistemini içinden çıkılmaz hale geti
ren sistemi kökten değiştirelim. Bunu ba
şından sıfırlayalım, partiler olarak Hazi
ne yardımına ilişkin yasayı eşit, adil ve 
dürüst bir şekilde çıkarmaya çalışalım. 
Yoksa, bizim, bu Hazineden partilere 
yardım yapılması konusunda sıkıntımız 
yoktur. Biz buna olumlu oy kullanacağız, 
beyaz oy kullanacağız. Bunu kullanırken, 
bizim gücümüz halktandır; çünkü, halkın 
sesi hakkın sesidir. Bizim arkamızda halk 
vardır, holdingler yoktur arkadaşlarım. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar!) Biz, SODEP kurulduğu zaman, 
Hazineden yardım almadan bu noktaya 
kadar geldik. Çünkü, halka güvenerek gel
meye çalışıyoruz. Biz, Türkiye'deki bütün 
siyasal partilerin örgütlenmesini, büyüme
sini ve gelişmesini istiyoruz. Bu yapmış 
olduğumuz, demokrasi adına bir müca
deledir; yoksa, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Hazineden yardım almasa da, hal
kın gücüyle, halkın desteğiyle en kısa 
zamanda iktidar olacaktır. 

Bu düşünceyle, inançla, saygılar su
nuyorum efendim. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — 
Hayalle yaşayan aç olarak ölür. 
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BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sa
yın Moğultay. 

Anavatan Grubu adına Sayın İsmail 
Şengün, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA 1SMAÎL 
ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; kısa ko
nuşmaya çalışacağım. 

Sayın SHP'li arkadaşım, faziletine, er
demine hakikaten inandığım, takdir etti
ğim politikacı Topuz, Plan ve Bütçe Ko
misyonundaki müzakereler sırasında kon
sensüs konusunu yeni bir görüş olarak or
taya getirdi. Ne zaman getirdi? Müzake
reler bir süre devam etti, yani, muhale
fetin görüşleri ortaya çıktı ve dediler ki, 
10 dakika ara verelim, bir konsensüse va
ralım. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Anavatan 
Grubundaki üyeler olarak komisyonda, 
bir anlaşmaya, genel olarak fikir ve gö
rüşlerde anlaşmaya her zaman varız. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Başbakan duymasın. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — O 
nedenle, prensipte mutabık olduğumuzu 
ifade ettim; ancak, bu kez buna imkân 
görmediğimizi de -kendilerine söyledim; 
çünkü, muhalefetin görüşleri belli olmuş
tu. Kendileri, oy ağırlıklı bir yardım me
kanizması öngörüyorlardı. Kendileri, re
ferandum için de, ara seçimler için de 
ayrıca devletten yardım alınmasını öneri
yorlardı. Bu görüşlerini öğrendikten son
ra, getirmek istedikleri yeniliğin, daha işin 
başında akamete uğrayacağı ve biz 10 da
kika ara verip konuşsak dahi bir sonu
ca varamayacağımızı bildiğim için, «Bu
nu bir başka zaman konuşalım» dedim. 
Sayın Topuz'un, getirdiği yeniliğin daha 
ilk başta akamete uğramasını önlediğim 
için, bana müteşekkir olması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, 1 inci 
madde üzerinde söz aldınız; lütfen o ko
nuda konuşun efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 
Evet efendim, konuyla ilgili olduğu için 
Sayın Başkanım, bunu ifade etmek iste
dim. 

Değerli arkadaşlar, şimdi,- SHP'li ar
kadaşlarımız sistemin kökten değiştiril
mesi fikrindeler. Biz, sandalye sayısı pren
sibi üzerinde ısrar etmekteyiz ve bu tek
lifte de görüşlerimizden hiçbir şey değiş
tirmediğimizi, aynı prensip üzerinde de
vam ettiğimizi, biraz önceki konuşmam
da ifade ettim. Eğer, arkadaşlarımız oy 
ağırlıklı bir sistem öneriyorlarsa, yol açık; 
teklifte bulunsunlar, görelim... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Bulunduk 
efendim, bulunduk. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 
Prensip değil; yol açık. Detaylı teklifte 
bulunsunlar, görelim, konuşalım; eğer biz 
de aynı görüşteysek buraya getirelim, 
ama sadece prensibini ortaya koyup, uy
gulamasının neler getireceğini daha baş
ta bilmeden böyle bir teklife yanaşma
mız kesinlikle mümkün olamaz. 

SHP'nin bir konudaki tutumunu tak
dirle karşılıyorum; bu teklife beyaz oy 
vereceklerini açıkça söylediler, kendileri
ne müteşekkirim. Aynı davranışı diğer 
muhalefet partisinden de beklemekte ol
duğumu ve beklediğimi Yüce Meclise arz 
eder, derin saygılar sunarım. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Şahsı adına Sayın Mahmut öztürk, 
buyurun efendim, süreniz 5 dakikadır. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
görüşülmekte olan 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun Ek 1 inci Maddesine İki 
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Fıkra Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tek
lifi üzerinde kişisel görüşlerimi belirtmek 
için söz almış bulunuyorum. Sözlerime 
başlamadan önce hepinizi saygıyla selam
larım. 

Sayın Başkan, kişisel görüşlerimi be
lirtmeden önce, son dört gündür, Sayın 
Başbakan ve ANAP sözcülerinin sık sık 
kullandıkları, «Şayet Demirel, grubundan 
korkmasa ve serbest bıraksaydı, bize oy 
verecekler vardı» cümlesine cevap vermek 
istiyorum. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Ne ilgisi var efendim? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 
Var efendim var. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — 
Madde hakkında görüş. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 
önce Sayın Başbakan ve ANAP'lılar iyi 
bilsin ki, biz inancı seçtik, ideali seçtik, 
meşakkati seçtik, demokrasiyi seçtik ve 
menfaatlere sırt döndük; hak ve millet yo
lunda korkmadan, kimsenin himayesine 
girmeden demokrasi yoluna çıktık. Sekiz 
yıldır Türk ekonomisini talan eden, Tür
kiye'yi borç batağına sürükleyen ANAP 
iktidarında bugün Türk köylüsünün 6 kilo 
buğdayı 1,5 litre suya, 3 kilo arpası 
0,25 cc. pepsiye gitmektedir. ANAP, bun
larla uğraşsın. 

ANAP'ın Doğru Yol Partisiyle uğraş
masını biz tabiî karşılıyoruz; • çünkü, de
mirci korktuğu yeri döver. (DYP sırala
rından alkışlar) Biz, yüzde 19'larla da Sa
yın Demirel'in yanındayız, yüzde Herle 
de Sayın Demirel'in yanındayız, yüzde 50' 
lilerle de Sayın Demirel'in yanındayız; 
ama... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Milletin yanına gelin. 

AHMET KARAEVLÎ (Tekirdağ) — 
Sözünden dönme sakın. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 
Siz hele yüzde 20'lere düşün de, hanginiz 
Sayın özal'a bağlı kalacak; onu hep bir
likte ileride göreceğiz. (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
berraklaşmış bir fikir ve ideal etrafında 
kurulan siyasî partilerin, demokrasinin 
vazgeçilmez unsuru olduğunun bütün ana
yasalarımızda yer aldığı malumdur. Siyasî 
partilerimiz, siyasîlerimiz ve hatta siyasî 
hayatında devlet adamlığı vasfına kavuş
muş ve nihayet bütün siyasî ömrü mille
te hizmet vermekle geçmiş nice siyasîle
rimizin üzücü akıbetleri hepimizin malu
mudur. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
ileri ve muasır devletler seviyesine ulaş
ması için, elbet çeşitli ekonomik görüş ve 
sosyal fikirlere ihtiyaç vardır. Bunu da 
siyasî partiler temin eder. Nitekim, ne 
zaman devletimiz demokrasiyle yönetilir 
olmuş, o zaman, devletin ve sosyal ha
yatın her safhasında ilerlemeler görül
müştür. Yine, ne zaman demokrasi pren
siplerinden uzaklaşılmışsa, devlette ve sos
yal hayatta durgunluk, gelir dağılımında 
adaletsizlik, vurgun ve soygunlarda bü
yük artışlar görülmüştür. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Türkiye' 
de siyasî yolla iktidara gelen partilerin 
memleketimize geçmişte yaptıkları hiz
metler ortadadır.' Türkiyemizde geçmişte 
hizmet yapan bütün partilere şükranla
rımı sunarım. Sözün burasına gelmişken, 
fikrî devamı olduğunu kabul ettiğimiz 
Demokrat Partinin ve Adalet Partisinin 
kapatılmasını şiddetle kınarım... 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Halk Partisini?.. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 
Yine, 12 Eylül öncesi devlete hizmeti ol
muş Cumhuriyet Halk Partisini, Milliyet
çi Hareket Partisini, Millî Selamet Par-
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tisini ve diğer partilerin de kapatılmasını 
tasvip etmediğimizi belirtirim. 

Sayın Başkan, siyasî partiler kapatı
lıyor da ne oluyor?.. Mal varlıkları Ha
zineye geçiyor. Yeni partilerin kurulması, 
yeni meşakkat, yeni masraf kapıları açı
yor Gerçek siyasîlerin zaten mal varlı
ğı olmaz, fikrî varlığı olur; ancak, ka
nunlarımızın getirdiği şekil şartları çer
çevesinde birtakım maddî şeylere ihtiyacı 
olur. Her on yılda bir mal varlığı elinden 
alınan ve kapısına kilit vurulan, yöneti
cileri her türlü devlet garazına uğrayan 
siyasî parti ve kişilerin, ideallerini ve gö
rüşlerini gerçekleştirmek için kuracakları 
yeni siyasî partiler oldukça ağır malî 
(külfetler altına itilmişlerdir. Bu durum 
da, ülkenin kaderine ve yönetimine talip 
olan partilerin peşinen ağır şartlar altına 
girmesine yol açmaktadır. 

Siyasî partilerin varlıklarını sürdürebil
meleri için, Siyasî Partiler Kanununda 
belirtilen alacakları bağış ve yardımlar 
yanında, devletten de alacakları yardım 
önemli bir kaynaktır. 1982 Anayasasında 
da demokrasimizin vaz geçilmez unsurları 
olan siyasî partilerimize, iktidardaki 
ANAP'ın ne oranlarda yardım yaptığına 
bir bakalım. Diğer rakamları sayın ko
nuşmacılar belirttikleri için, ben tekrar
lamayacağım. 

Devlet, tüm geçerli oyun 1 oyuna gö
re, ortalama 152,5 TL. yardım yaparken, 
ANAP 272,8 TL. yardım almaktadır. 
SHP 136 TL. yardım alırken, 1 oya göre 
16,5 TL. eksik yardım almaktadır. Doğru 
Yol Partisi 105 TL. yardım alırken, 1 
oya göre 47,5 lira eksik yardım almak
tadır. 

Mecliste grubu bulunan partilere gö
re, devletin ortalama yardımı 190,2 TL.' 
dir. ANAP, 190,2 TL.tten 82.6 TL. faz
la alıyor. SHP, 136,8 eksik alıyor. Doğru 
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Yol Partisi 167,8 TL. eksik alıyor. Bü 
getirilen yeni kanun teklifine göre ise, 
(1) baz alındığına göre, DYP'ye 1 oya 
1 puan, Refah Partisine 1 oya 2 puan, 
SHP'ye 1 oya 1,3 puan, ANAP'a 1 oya 
2,7 puan, DSP'ye 1 oya 1,9 puan yardım 
öngörülmektedir. Yani, bu da ıgöstermek-
tedir ki, devlet Hazinesinden partilere 
yapılan yardımın kaymağım yine ANAP 
yemektedir. 

ıBAŞKAN — Sayın öztürk, süreniz 
dolmuştur, sürenizi iki dakika geçmiş du
rumdasınız... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 
Sayın Başkan, iki dakika daha müsaade 
eder misiniz? 

ıBAŞKAN — Toparlamanızı rica ede
yim, lütfen. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 
Yine bu tablo da göstermektedir ki, 29 
Kasım 1987 Seçimlerinde 4,5 milyon oy 
alan DYP, Hazineden 478 milyon lira, 
aym seçimde 8,5 milyon oy alan ANAP 
ise, Hazineden 2 milyar 369 milyon lira 
yardım almaktadır; kimin parasını, kime 
peşkeş çekiyorsunuz? 

Yine bu hesaba göre, ANAP, DYP 
nin 371, SHP'nin ise 293 milyon lirasına 
el koymakta, toplam 664 milyon lirayı 
devlet, zorla DYP ve SHP'den alıp, 
ANAP'a vermektedir. Bunun bir diğer 
adı komisyondur, siyasî komisyondur. 
(DYP ve SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bütün bu 
rakamların daha değişik yorumları var. 
Bu da şunu göstermektedir; ANAP, bir 
gün olsun, şu kürsüye, şu Yüce Meclisin 
huzuruna adaletli bir kanun tasarı veya 
teklifi getirmemektedir; DYP'lisinden, 
SHP'lisinden, DSP'lisinden, MÇPlisinden 
ve tüm milletten aldığı vergileri, zorla, 
milletin gözünün içine baka baka dev-
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letten, Hazineden alıp, ANAP'a peşkeş 
çekmektedir, ©u, onlara hayır, uğur ge
tirmez. ANAP'ın oyu bu kadar kıymetli 
mi de, DYP ve SHP'den fazla para al
maktadır; yoksa kâğıdı mı farklıdır? Eğer 
ihtiyacınız varsa, DYP olarak diğer pa
rayı da size verelim. 

Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahsı adına Sayın Doğancan Akyürek, 

buyurun efendim. 
B. DOĞANCAN AKYÜREK (İstan

bul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
eğer, SHP adına konuşan Sayın Topuz 
ve Doğru Yol Partisi adına konuşan ar
kadaşımız bu küsüde o konuşmaları yap
masalardı !ben de söz almayacaktım. Bu 
konuyla biraz ilgilenmiş bir arkadaşınız 
olarak, bir iki can alıcı noktayı aydınlat
mak mecburiyetindeyim. 

Birinci olarak, 1984 yılında çıkarılan 
kanunda, siyasî partilere yardım meselesi, 
sadece her yıl bütçenin (B) cetvelinin beş-
binde birinin taksimi yoluyla oluyordu. 
Yani, seçimler zamanında yapılan ekstra 
bir yardımı kapsamıyordu. O tarihte, 
bugünkü SHP'nin orijinali olan Halkçı 
Partinin ve bir bakıma bugünkü Doğru 
Yol Partisinin orijinali olan Milliyetçi 
Demokrasi Partisinin bu Mecliste... (DYP 
sıralarından «Ne alakası var?» sesleri) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hiç ala
kası yok... 

B. DOĞANCAN AKYÜREK (De
vamla) — «Bir bakıma» dedim. Yanlışlık 
yaptıysam düzeltirim. 

Bu Meclîste, bu siyasî... (DYP sıra
larımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim tashih ettiler, 
müsaade buyurunuz. Sayın hatip, «Yan
lışlık yaptıysam düzeltirim» dediler. 

Buyurunuz. 

B. DOĞANCAN AKYÜREK (De
vamla) — Bu kanun görüşülürken, ne 
Halkçı Partiden, ne Milliyetçi Demokrasi 
Partisinden alınan oy oranına göre yapı
lacak bir yardımın savunması yapılmadı 
ve o tarihte Meclisteki üye sayısına gö
re bu taksimat yapıldı. Çünkü o tarihte, 
Meclisteki üye sayıları ve bunlara dağı
lacak para miktarı her üç partiyi de tat
min edecek seviyedeydi. Yanılmıyorsam 
o zaman Halkçı Partinin 117 milletvekili 
vardı ve yüzde 30 oy almıştı, Anavatan 
Partisinin ise 211 milletvekili vardı. Da
ğılan bu paralar partileri tatmin ediyordu 
ve bir şikâyet de yoktu. Ondan sonra, 
1987 yılında, yani geçen sene genel se
çimler yapılmadan evvel, genel seçimlere 
iştirak eden siyasî partilere «Seçim yar
dımı» adı altında, her yıl almakta olduk
ları meblağın iki m'isli kadar bir yardım 
konusu bu Meclise getirildi. Enteresandır 
ki, bu yardim konusu getirildiği anlarda 
da, o sıralarda da, Seçim Kanununda bu
günkü tabloyu meydana getirecek kai
deler de vaz edilmişti. Yani, o tarihte 
SHP ve Doğru Yol Partisi, bir seçim 
olup da neticesinde çıkacak olan millet
vekili sayısına göre bu rakamların ne ola
cağını biliyordu. Eğer seçim ters şekilde 
tecelli etseydi, o oy oranına göre bu par
tilerin milletvekilleri fazla olacak, dola
yısıyla bu parayı da o miktarda fazla ala
caklardı. Yani, oyunun kaidesi, daha 
oyun oynanmadan biliniyordu. Binaena
leyh, oyun oynanıp bittikten sonra, «Bu 
kaide yanlıştır, efendim adaletsizdir» de
menin manası yoktur. Zannediyorum Sa
yın Topuz 17 nci Dönemde milletvekili 
olmadığı için bu kaideyi, bu durumu da 
bilmiyordu. 

O bakımdan, «Milletvekili sayısına 
göre mi, alınan oy sayısına göre m'i?»nin 
münakaşası her devirde, her seçimin so-
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nueuna göre yapılabilir; ama, bunu ev
velden yaptıktan sonra, o sonucu da ka-

' bul etmek lazım. Eğer Seçim Kanunu bi
linmeden, Seçim Kanununa bunlar kon
madan yapılmış olsaydı, o zaman sizin 

% dediğiniz doğru olurdu. 

Şimdi, bu defa getirilen teklifte bu
radaki miktarlarda bir artırma var; yani, 
genel seçim olduğu zaman i'ki misli değil, 
üç mislli', yerel seçim olduğu zaman da 
iki misli; eğer iki seçim de aynı yıla rast
larsa üçü geçemez, üç mislli veriliyor. Bu
rada getirilen yenilik gayet basit; Mec
liste sandalyesi olmayan partililere de bir 
yardıım1 yapalım... Bunu nasıl yapalım? 
Diğerleri sandalye sayısına göre, bunların 
sandalyesi yok. Bu sisteme göre yapma
ya kalksak hiçbir şey veremeyeceğiz. O 
halde, sadlece Mecliste sandalyesi olmayıp 
da bir de baraj konabilir. Bu baraja da 
niye yüzdie 7, niye yüzdie 5?.. Yüzde bir 
şey koymak Hazım ark adaşlar. Eğer yüzde 
bir şey koymazsanız, bu sefer de siyasî 
partilere 'devletten, Hazineden yardım, ola
cak diye bol bol siyasî parti kurulur, par
ti enflasyonu olur; bunu da, bundan ev
velki ara seçimlerde, tahmin ediyorum1 

hep beraber gördük. O balkımdan, siste
min yanlış olduğunu bugünden, söyleme
yin; daha evvel kaidesi konmuştu ve o 
kaideye göre bu seçimler ve bu yardım 
meselesi oldu. 

Söyleyeceğim bu kadar; teşekkür ede
rim. (ANAP sıra'îarmdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Madde hakkında verilmiş önergeler 
vardır, evvela geliş sırasına göre okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 2/72 Esas Sa
yılı Teklifin 1 inci maddesine, birinci fık

rada yer alan' «... oyla orantılı olarak ya
pılır.» ibaresinden sonra gelmek üzere 
«Ancak bu yardım üçyüzelli milyon lira
dan az olamaz» cümlesinin ilave edilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet KJaıraevli 
Tekirdağ 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 

M. Cumhur Ersümer 
Çanakkale 

A. Talllip özdem'ir 
Konya 

Metin ıBalıbey 
Afyon 

Ersin Taranoğkı 
Sakarya 

Ömer F. Macun 
Zonguldak 

Erkan Kemaloğlu 
Muş 

Talat îçöz 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

22.4Jİ983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî 
Partiler Kanununa 27:6.1984 Tarih ve 
303'2 Sayılı Kanunla eklenen 'Ek 1 inci 
maddesinin yenliden aşağıdaki gibi dü-
zenlenmesıini önermekteyiz. 

Ok Madde î. — Yüksek Seçim Ku-
ru'luca son millet vekili genel seçimlerine 
katılma hakkı tanınan ve Türkiye gene
linde yüzde 5*ten daha fazla oy almış bu
lunan siyasî partilere her yıl Hazineden 
ödenmek üzere o yılki genel bütçe gelir-
'ıeri (B) cetvel toplamının beşbindte biri 
oranında ödenek malî yılı içinde konur. 

Bu ödenek, yukarıdaki fıkra gereğin-
oe Devlet yardımı yapılacak siyasî parti
ler arasında, o siyasî partinin genel seçim 
sonrasında, Yüksek Seçim Kurulunca ilan 
edilen oy yüzdesine göre her yıl ödenir.. 
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Bu ödemelerin o yılki Genel Bütçe Ka
nununun yürürlüğe girmesiîii' takiben on 
gün içinde tamamlanması zorunludur. Bu 
yardım sadece parti ihtiyaçlları veya parti 
çalışmalarında kullanılır. 

Yukarıdaki fıkralarda öngörülen yar
dım miktarı; bu yardımdan faydalanabi
lecek siyasî partilere genel veya yerel ara 
seç imlerin yapılacağı yıl iki katı, mahallî 
idareler gendi seçimleri ve mlilletvekili ge
nel •seçiımı'eri ile referandum yapılacağı 
yıl: üç kati! olarak öıdenir. Seçimler ya da 
referandum aynı anda yapılırsa bu öde
melerin miktarı üç katı geçemez.» 

Ali Topuz 
İstanbul 

Birgen Keleş 
İzmir 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Erol Güngör 
İzmir 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2/72 esas sayılı 
teklifin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası
nın sonuna aşağıdaki cümlenin ilave edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

İsmail Şengün 
Denizli 

Metin Emiroğlu 
Malatya' 

Yasin BoZkurt 
Kars 

Ali Er 
İçel 

«Bu fıkra gereğince yapılacak katlı 
ödemeliler, Yüksek Seçim Kurulu'num se
çim takvimine dair kararının ilanını iz
leyen 10 gün içinde yapılır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan; (85 sıra sayılı ka
nun teklifinin 1 inci maddesindeki, «Oy
ların yüzde 7'sinden fazlasını, alan siyasî 
partilere» ibaresinin, «oyların yüzde 1' 
inden fazlasını alan siyasî partilere» şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

İbrahim Demir 
Antallya 

Haydar Baylıaz 
'Bingöl 

M. Selahattin! Kılıç 
Adana 

Gemal! Alsan 
Samsun 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Şimdi, aykırılık şırasına 
göre önergeleri okutup işleme koyuyo
ruz. 

İbrahim Demir ve arkadaşlarının tek
lifini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan; (85) sıra sayılı 
kanun teklifinin 1 inci maddesindeki, 
«Oylların yüzde , 7'sinden fazlasını allan 
siyasî partilere» ibaresinin; «oyların yüz
de 1'inden fazliasını alan siyasî partilere» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ©de
riz. 

İbrahim Demir (Antallya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katıl ıyor mu ©fendim. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılmıyoruz efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTÜEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —. Katı'mıyorkr. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenle r... Önerge kabul 
edilmemiştir, 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Mfillet Meclisi 

Başkanlığına 
22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî 

Partiler Kanununa 27.6.1'984 Tarih ve 
3032 Sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci 
'maddesinin yeniden aşağıdaki gibi dü
zenlenmesini önermekteyiz. 

«Ek IMadde 1. — Yüksek Seçim Ku
rulunca son milletvekili genel seçimlerine 
katılma hakkı tanınan ve Türkiye gene
linde yüzde 5'ten daha fazla oy alınış bu
lunan siyasî partiilere her yıl Hazineden 
ödenmek üzere o yıliki genel bütçe gelirler 
('B) cetveli toplamının beşbinde biri ora
nında ödenek malî yıl 'İçin konur. 

Bu ödenek, yukarıdaki fıkra gereğin
ce Devlet yardımı yapılacak siyasî par
tiler arasında, o siyasî partinin genel se
çim sonrasında, Yüksek Seçim Kurulun
ca ulan edilen oy yüzdesine göre her yıl 
ödenir. iBu ödemeleriin o yılki Genel Büt
çe Kanunu'nun yürürlüğe girmesini takip 
eden on gün .ficinde tamamlanması zo
runludur. Bu yardım sadece parti ihtiyaç
ları veya parti çal ışımalarında kullanılır. 

Yukarıdaki fıkrada öngörülen yar
dım miktarı; bu yardımdan fayda'lanabi-
leoek siyasî partiıîere genel veya yerel ara 
seçimlerin yapılacağı yul iki katı, mahal
lî idareler genel seçimleri ve milletvekili 
genel seçimleri ile referanduım yapılacağı 
yıl üç katı olarak ödenir. Seçimler ya da 
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referandum aynı anda yapılırsa bu öde
melerin miktarı üç katı geçmez. 

Alili Topuz (İstanbul) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılmıyoruz efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANİ 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

ALU TOPUZ (İstanbul) — Söz fisti-
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Topuz, süreniz 5 dakika, lüt

fen süreyi aşmayın. 
ALİ TOPUZ (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; önergemizden 
de açıkça anlaşıldığı gibi, siyasî partilere 
Hazineden yardım yapılmasını tek bir 
esasa bağlayarak ve yüzde 5 nispetinde 
oy ai'mış parti lierin tümüne eşit koşullar 
içinde yardım yapılmasını önermekteyiz. 

Şimdi, bu konu, komisyonda görüşü
lür iken, şu anda teklif halline gelen dü
şünceler iımlizi, bütün parti gruplarıyla bir 
konsensüse varabilmek için prensip, ilke 
bazında komisyona da önermiştik. Ko
misyon bu önerimizi dikkate almadı, red
detti. 

Ş'mdi, burada yapılan görüşmeler sı
rasında görüyorum iki, iktidar partisi men
subu bir arkadaşımız, Sayın Şengün, 
«Sosya'demokrat Halkçı Partinin, komis
yonda konsensüs aramadan önce konuya 
ilişkin düşüncelerimi açıkça ortaya koy-
ımuş o'iması ve o düşüncellerle de Anava
tan Grubunun bağdaşmasının mümkün 
olmaması nedenliyle, bu konsensüsün 
ımürnkün olaımayacağınıı savunduk» di
yorlar. 
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Şimdi, bir fırsat daha düştü bize; 
madde burada görüşülürken,- böyle bir 
konsensüs sağlayabilmenin yolu açıktır, 
eğer samiımiyetle böyle bir uzlaşma fikri
ne taraftar isek. Nedir o? Bir kere, Ana
vatan Partisi Grubu kendi düşüncelerini 
belirtmiştir, açıkça ortaya koymuştur. Bi
zimki ondan farklıdır. Doğru Yol! Partisi
nin düşünceüerîi de bizdin düşüncellerimize 
çok uyum içindedir. 

Konsensüs, farklı fikirler ortaya çıktı
ğı zaman başvurulması gereken bir yol
dur. Düşünceler birse, yakınsa, zaten ken
diliğinden oluşur o; böyle durumlarda 
konsensüs aranır. Konsensüs arayanlar, 
bir yerde bulüşabilmıek için birbirlerini 
(ikna ederler ve belli bir noktada buluşur
lar. Biz konsensüs ararken, «Gelin Ana
vatan Partisi, bizim dediğimizi kabul 
edin, uzlaşalım» demiyoruz size. Siz de 
her halde «Biziim dediğimizi kabul edin, 
uzlaşalım» demeyeceksiniz. Evvela bir 
oturalım, konuşalum; bugünkü durumdan 
daha damokrat'fc sayılabilecek, daha ada
letli sayılabilecek bir noktada buluşabili
riz; o nokta be'ki bizim özlediğimiz nokta 
olmayabilir, o nokta, belki sizin pek içi
nize sindiremediğiniz bir nokta olabilir, 
ama siz ve biz konsensüse samimiyetle 
inanıyorsak, uzlaşma llıe bazı sorunları 
çözmenin parliamenter yaşamımızda 
önemli bir değer taşıdığına inanıyorsak, 
bunu yaparız. 

Sayın Başbakan, dün bu kürsüden ko
nuşunken; maalesef, anayasallar üzerinde 
İktidar ve muhalefet partilertinio anlaşa
rak sorun'arıni1 çözebilecek bir noktaya 
gelememiş o'masından yakındı ve Ana
yasa değişikliğini basit bir değişiklik şek
illinde yorumlayarak -ki, biz o kanaatte 
değiliz- «Bu konuda bile bir uzlaşma ya
pamadık, bir anlaşma sağlayamadık» bu
yurdular. Kendieri çok haklıdır; bundan, 

kendileri kadar biz de üzüntü duyuyoruz. 
Ama, uzlaşma noktasına birdenbire geli
nemez; birtakımı aşamalardan sonra ge
linir; bu da onlardan bir tanesidir. Uz
laşmaya varmak İçin sizden beklenen ne
dir? Bugün almakta olduğunuz Hazine 
yardımlından bir miktarını alamama nok-
tasıına gelmenizdir. Başka bir şey var mı
dır?.. Yoktur. 

Netice iti baniyle, Doğru Yol! Partisi
nin 300 - 3'50 ımülyon lirasını, bizim de 
300 - 400 milyon Ulramızı almaktan vaz
geçerseniz uzlaşırız; bu kadar basittir bu 
iş. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
«Efendim, o kadar değil1 de, yarısından 
vazgeçelim» diyorsanız; buyurun bu tek
lifi çekin komisyona, çıkalım yukarıda 
konuşalım, iki saat sonra gelelim aşağıya 
ve Türk Parlamentosunun iktidarı ile mu
halefeti İle bir konuda da uzlaşabildiğini 
gösterelim. Eğer uzlaşmaya samimiyetle 
inanıyorsanız, bunu yapalım. Bu öneriyi 
bu amaçla verdim. 

Saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıra
la rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum efen
dim : Kabul edenler... Etmeyenler... Öner
ge kabul1 edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
1 Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 2/72 Esas Sa-

yılıı Teklifin 1 inci maddesine, birinci fık
rada yer alan «... oyla orantılı olarak ya
pılır» ibaresinden sonra gelmek üzere 
«Ancak bu yardım üçyüzeili1 ımllyon li
radan az olamaz» cümlesinin ilave edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Karaevli (Tekirdağ) 
ve arkadaşlan 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu efendim? 

IPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Toplantı yetersayımız olmadığı 
için • katılamıyoruz Sayın Başkan, 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katiıyoruz efendlim. 

(BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 
önergeyi kabul edenler... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Önerge 
aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Topuz, Hükümet 
önergeye katıldığı- için, bu mümkün de
ğil. Eğer katıilmasaydı dediğimiz doğru idi. 
Bu itibarla... 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — önergeye 
Komisyon katılmıyor efendim, 

'Önergenin aleyhinde söz istiyorum. 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Ar

kadaş önergenin aleyhinde konuşacak 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önerge zatıâM-
nizin olmadığı gibi, bu husus önerge sa
hibimi veya sahiplerini ilgilendiren bir 
olaydır. Bu itibarla., talebiniz mevcut 
usulümüze ve İçtüzüğümüze aykırı: oldu
ğundan size söz veremeyeceğim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul ©deriler... Etmeyenler. ..Kabul1 edil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan '2/72 esas sayılı 

Teklifin 1 inci maddesinin ikindi fıkrası
nın sonuna aşağıdaki cümlenin ilave edil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Lutfullah Kayalar (Yozgat) 
ve arkadaşları 

«Bu fıkra gereğince yapılacak katlı 
ödemeler Yüksek Seçim Kurülu'nun se

çim takvimine dair kararının ilanımı iz
leyen 10 gün içinde yapılır.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Toplantı yetersayısı olmadığı 
için katılamıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

1 imci maddeyi, kabul etmiş bulundu
ğunuz önergelıerlle birlikte oylarımıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
1 inci madde kabul edilmiştir. 

İ2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 

1988 tarihinden geçerli olmak üzere ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 2 mci madde 
kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Balkanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Made üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

Sayın Topuz, oyunuzun rengini be
lirtmek üzere söz istemişsiniz, lehte mi 
aleyhte mi efendim? 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Aleyhte. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyu
run. 
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iMBHMET MÜKERREM TAŞÇI-
0Ö1AJ (Sivas) — Efendini demin be
yanda bulundular, lehte oy verecekler-
ıdi. 

ALÎ TOPUZ l(îsfcaın!builı) — Durum 
değişMi, onun için efendimi. 

(MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU ı(ÎSi'vas) — Siz de Doğru Yol'a 
döndünüz Sayın Topuz. 

ALÎ TOPUZ ^Devamla) — Değiş-
tiirdiniız durumu; niçin aleyhte oHduğumu 
söyleyeceğim efendim. 

ıBASKAN — lEfiendim karşılıklı ko
nuşmayalım. 

Sayın Topuz buyurun ©fendim. 

ADÎ TOPUZ (Devamla) — Sabreder
seniz anlaşılacak efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
biraz evvel kâbutl edilen ıbtiır önerge ne
denliyle, daha önce lehinde oy kulllan-
ımayı düşündüğüm yasanım aleyhinde oy 
kullanıma mecburiyetini duyduğumu ve 
bunun gerekçelerindi iffade etmek için 
söz aklım. 

Şimdi, biraz evvel burada oylana
rak kabul edilen ve yardımın 350 ımi'l-
yon llira - asgari 350 milyon - olarak 
'belirlenmesine ilişkin teklif, lAnavatan 
Partisi Grubunun İMeclıis çalışmalarında, 
komisyon çalışmalarında nasıl açıkgöz 
bir tüccar zihniyeti üçünde hareket etti
ğini kanıtlayan esef verici tak davranış
tır. (SHP sıralarından alkımlar) 

ISayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda koonu görüşülür iken, 
bu önergeyi Anavatan Partislt Grubuna 
mensup arkadaşlar yinıe vermişler idi; 
'fakat görüşımeler sırasında ileriye sür
düğünüz gerekçelerin ağırlığını görerek, 
aralarında bk tereddüde düştüler ve bi

zim de <föGalitaa bizimle ibir konsensüs 
arayacaklar» diyerek umutlandığımız bi
çimde, komisyona ara verilmesini iste
diler, Komisyona ara verildikten sonra, 
bir süre çalışıp komisyona döndüklerin
de, 350 milyon İkalılk sınırı kaldırdıkla
rını ifade ettiler teklif sahipleri. Şimdi 
anlaşılıyor ki, komisyonda güç durumda 
kalan Anavatan Partisi Grubu, Meclis
teki çoğunluğuna güvenerek, bu 350 
milyon likayı kabul ediyor. 

Bakınız arkadaşlar, bu 350 milyon 
-lira nedir? Bunu ısiıze anlatmak liistiyoruım. 
Belki Anavatan Partisi Grubunun içlinde, 
gerçekleri gördükten sonra, yanlış yap
tıklarım fark edecek arkadaşlarımız çı
kabilir. Sebebini söyleyeyim. 350 milyon 
likallık tak asgarî seviye, sonuç lititaariyle 
şunu getirmektedir: Parlamentoda grubu 
olmayan 'siyasî partilere - ki, birisi De
mokratik Solı Pastil, öteki ise Refah Par-
ıtisi - teklifteki 213 ve 175 »milyon liralık 
'ödeneklerinin; aşağı yukarı takisi içim iki 
kata, ötekisi içlin de 1,5 kata kadar ar-
«tırılllmıası demektir. 

Bunun sonucunda, balkın, nasıl tak den
gesizlik ortaya çıkmaktadır: Bütün he
sap, en laz yardım alan partinin aldığı 
paraya göre yapılmaktadır; yani, Doğru 
Yol Partisıinin aldığı paraya göre yapıl
maktadır. 475 - 480 milyon liralık bir 
para, yüzde '19 küsur oy karşılığı olanak 
'alınmış varsayılıyor; bu dorana göre, her
kese veriılüyor, (fakat küçüklere farklı ve
riliyor, 

Sonuç şudur): Doğru Yol Partisinin, 
bir oya karşı 11 lika, SHP'nin bir oya 
Ikiarşı, diyelim 1,3 İka aldığı bk yerde; 
bu ilkli partiden daha az oy alan parti
ler, yerine göre bir oya (2 İka, 'yani iki 
katına yakın; yukarıdaki parti, Anava
tan Partisi de üç katına kadar alabiliyor. 
Yani süz, öyle bk hesap getiriyorsunuz 
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fci, Meclisteki muhallefet partileri Hazine 
yardımını en asgarî düzeyde alacak, 
Medlis 'dışındaki partililer ile tesadüfen '291 
•tane milletvekilli çıkarmış iktidar partisi 
aslan payını alacak. Eğer sizin adaletimiz 
feu ise; eğer sizin eşitlik anlayışınız bu 
lise, eğer sizin demokratik anlayışınız bu 
iise, helal olsun size. f(SH3P ve DYP sıra
larından «Bravoo» sesleri, alkışlar) Ama 
unutmayınız ki, parîıamenıtoiarda yapılan 
'yanlışların hesabı 'da bir 'yerde veriılir. Bu 
hesabı da, hem referandumda, hem ya-
pıilaoak seçimlerde vermek zorunda kala
caksınız ve ıbu hesabın altında' ezilecek
siniz. 

SaygıDar sunuyorum size. (SHP şura
larından alkışlar) 

BAlSKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Topuız. 

Efendim, teklif üzerinde 'görüşmeler 
itamamilanımi'şUr. 

Teklifdn 'tümü açık 'oylamaya ıtaibiidir. 
Bu itibarla, açık oylamanın oy kutusu
nun sıralar arasımda dolaştırılması sure-
ıtiylle yapıllmasıını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul) 
edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunma
yan sayın milletvekillerinin, beyaz bir 
kâğıda adını, soyadını, seçim çevresini 

ve oyunun rengini yazıp imzalamak 
suretiyle oy kulanmaları mümkündür. 

Kutular dolaştırılsın. 
(OyUar toplandı) 
BAI9KAN — Oyunu kullanmayan 

var mı efendim?.. Yok. 
Oy verme lişlerni bitmiştir; kupalar 

kaldırılsın. 
'(Oyların ayrımı yapıldı) 

'BAŞKAN — 85 sıra sayıliı «2820 Sa
yılı Siyasî PatHier Kanunun Ek 1 inci 
Maddesine tki Fıkra Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tekltifibnin oylanması sonu
cunu açıklıyorum: 

364 sayın üye oylamaya katılmış; 
268 kabull, 95 met ve 1 geçersiz oy kulla
nılmış. ve böylece teklif kanunlaşmıştır. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 
'Sayın milletvekilleri, alman karar 

gereğince gündemimizde bulunan 3 ka
nun görüşülmüş ve Yüce Heyetinizce 
kabull edıiiHmiştir., 

Bu itibarla, gündemdeki konuları sı
rasıyla görüşmek için, 6J8.1988 tarihli 
77 noi BMesiımde alman kanar ve Ana
yasa gereğince, 1 Eylliil 1988 Peuışernlbe 
günü saat 15.00'te toplanımak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Hepimize iyıi tatüler dilerim. (Alkış
lar) 

Kapanma Saati : 19.00 
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23 » ,5 . 1987 Tarih ve 3376 Sayılı Kanunun 4 jüncii Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifine 

verilen oyların sonucu ı 

Kanunlaşmıştır. 

Üye. Sayası 
Oy Verenler, 
KiaJbui Edenler 
Reddedenler 
Çek'inlseırleıı 
Geçersiz Oylan 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
360 
258 
99 

3 

89 
1 

ADANA 
Ahmet Aikıgün Aibaiyralk 
Ledin Badas 
Mehmet Ali (Büoi 
Yıllmazi Hocaoğlu 
Eriştin Kloçak 
İbrahim Öztüdc 
Mdrımet Perçin 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan. 
Metanet D'eliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 

AFYON 
Metini Bahibey 
Mu&ltafa Kızıl'oğhı 
Haindi Özsoy 
Nihalt Türker 

AĞRİ 
Cezmi Eraıt 
Yaşajr Erıyılrnaiz 
Mehmet Yaşajr 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasam Aldnam Tutkun 

(Kabul Edenler) 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onura! Şeref Bozkurıt 
Kâmil Coşkunoğlu 
Metanet Çevik 
Rifalt Dıilker 
Hüseyfiin Badas Doğu 
Tevfik Ertürlk 
Göksel Kajlaıyeı>oğkı 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vuralihan 
Zeki Yavuztürk 

ANTALYA 
Hasan Çajkır 
Cengiz Dağyar 

ARTVİN 
Bahattiın Çaloğkı 

AYDIN 
Cengiz Altınfcaya 
Mustafa Bozkurt 

Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nahi Sabuncu 
Mehmet Yüziiilgüller 

BALIKESİR 
AK Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
ismail Dayı 
Fenni IsliimıyeM 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kârraran inan 
Muhyettim Mutlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat; 
Ahmet Şapml Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Sait Ekinci 
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BURSA 
A. Kurtçebe Alptemoçin 
ÎJIhan Aşkım 
Mehmet Geddik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş, 
İsmet Tajvgaç 
Mustafa Ertuğrul ÜnM 

ÇANAKKALE 
M. Cumhur Ersümer 
ilker Genlik 
Mümin Kahraman 
Aylhamı Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Mithat Balak 
Mustafa Namlı 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan ÇakıroğuU'arı 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 

EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizaımettin özdoğan 

ERZİNCAN 
Metirt Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemaflmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa, Rıflkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöıver 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Koyman 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKARİ 
Naim Geylapi 

HATAY 
M- Vıetibi Dimçerfer 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

İÇEL1 

Hikmet Biçenıtürk 
AHi Bozan 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Albbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
B. Doğaıncan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
imren Aykuıfr 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Brgüder 
ismail Safa Giray 
Nuri Gökalp: 
Temeli Gündoğdu 
Talat Içöz 
Ömer Ferıruh liter 
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Adnan Kahveci 
Alton Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğhı 
Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi. Özen 
Güneş Taner 
A i Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
Işını Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 

Adi Erdem Bayazılt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söyiemezoğlu 
Alt Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri1 Araş 
Yaısdn Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat ıBaşesgdioğlu 
H. Salbri Keskin 
Nurhan Tekiınel 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
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Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Kâzımı Çağlayan 
Şevkıi Göğüsiger 
Gökhan Maraş 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adili Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah. Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Erteküru 
Mustafa Kalemi 

MALATYA 
M. Bülenlt Çaparoğlu 
Galip Demire! 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdlin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NİĞDE 
Raşit Dalda! 
Haydar Özalp 

ORDU 
Bahri Kibar 
Entuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İnsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürün 

RİZE 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
A, Mesut Yılimaz 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Mehmet Aydın 

SİİRT 
Kemal Birlik 
Zeki ÇeÜker • 

SİNOP 
HiHmii Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 

Şakir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoglu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murafi Batur 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bafhrl Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaeviü 

TOKAT 
Metin Gürdlere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz1 Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyinı Aydın Arvasti 
ihsan Bedirhanıoğiü 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
LotMlaıh Kayalar 
Mahmut Orihon 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel1 Ataköy 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tınaz Titiz 
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ADANA 
Cüneyt Canıver 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selaıhatttaı Kalıç 
Orhan Şendağ 

AFYON 
Baki Durmaz 
Abdultoh Ulutürk 

AMASYA 
Mehmet TaJhir Köse 

ANKARA 
Kâimi! Ateşioğutarı 
Beşeri Bayda* 
Eşref Erdem 
Arifi Sağ 
İbrahim Tez 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Denîtz Baykal 
tbrahirn Demir 

AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Cavit Çağlar 
B. Mehmet Gazioğlu 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Hüldai Oral 

DTYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bor'a, 

(Reddedenler) 

Hikmet Çetin 
Salh Sümer 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetiın 

ELÂZIĞ 
Ahmet Küçükel 

ERZURUM 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kunt 

HAKKARİ 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
Ali Uyan 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Entekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. Istemihan TaJay 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Aytekkı Kotilı 
Mehmet Moğufay 
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İsmail Hakkı Önal 
Mustafa Sarıgül 
Mustafa Timisii 
Ali Topuz 

İZMİR 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan, Bayazıt 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör. 
Erdal İnönü 
Birgenı Keleş 
Neocar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 

KOCAELİ 
Erol Köi&e 
Onur Kumbaraeıibaşı 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 

MANİSA 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengifa. 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Musa Gökbel 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğhı 

NİĞDE 
Doğan Baranı 
Mahmut Öztürk 
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SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Alhmet Neidiım 

SAMSUN 
Cemal Alışan» 
irfan Damiralp 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp 

ISÎNOP 
Özer Gürbüz 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürselen 

TOKAT; 
Kâzım özev 
Kenan Süzer 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 

TUNCELİ 
Karnen Genç 

ZONGULDAK 
Güneş Mülfıtüloghı 
Koksal Toptan; 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 

(Geçersiz Oylar) 

(SİNOP 
Yaşar Topçu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 

ADANA 
Mehmet Can 
M. Hadıft Dağlı 

AĞRI 
Fecri Alpaslan 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Erol Ağagül 
Ömer Çiftçi 
Tövfilk Koçalk 
Alpaslan! Pehlivanlı 

ANTALYA 
Adü'l Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Hasan Namal 
Centgiz Tuncer 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
1. Önder KıdU 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 

(Oya Katılmayanlar) 

BÎNGÖL 
llıhami Binici 

BURDUR 
Fetihi Çeli'kıbaş 
İbrahim Özel 

BURSA 
Abdülkadir Cenlkcier 
Fehmi Işılkılaır 

ÇANKIRI 
m Çi%i! 
lüker Tuncay 

ÇORUM 
Nevzat Aksu 

DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı 
ı(]Bşlk. V.) 
Adnan Keskin 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 

EDİRNE 
Erdal Kalkan 

ELÂZJÖ 
AB Rıza Septioğhı 
Mehmet Tahin Şaşmaz 

(ERZİNCAN 
Yıldırım Afobulu!t paşlkan) 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Şehri 

GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara 

HATAY 
M. Murat Sokmenoğlu 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 

İSTANBUL 
ismail Cem 
Yüksek Çengel (1. A.) 
Mehmet Necat Eldem 
Hasan Fehmi Güneş 
R. Ercüment Konukman 
Hüsnü Okçuoğlu 
Yusuf Kenan Sönmez 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Halil Çufıaoglu 
Fuat Küci 

KAHRAMANMARAŞ 
Atila tmamoğlu 
Ahmet Uncu 
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KARS 
Maihmut Almak 
Vedat Altun 

KAYSERİ 
Seyilt Hail özsoy 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
trfan Gürpınar 

KOCAELİ 
Alhdulhalim Araş p$k. V.) 
Bülent Atasayan 
Aıtaafctin Kurt 

KONYA 
Ömıer Şeker 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 

MANİSA 
Ümit Canuyar 

MARDİN 
Abdülıvahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Latif Sakıct 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Birsel Sönmez 

RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 

SAMSUN ' 
Kemal Akkaya 
Myas Aktaş 04K V.) 
Nafiz Kurit (1. A.) 

SİİRT 
İdris Arıkan 
M. Abdurrezak Ceylan 
Kudbettin Hamidi 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Emiis Tütüncü 

TRABZON 
Avınli Akkan 
Necmettin Karaduman 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

VAN ' 
Reşit Çellik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumeuoğlu 

YOZGAT 
Seyilt Ahmet Dalkıran. 

ZONGULDAK 
Şînasi Altıner 
Tevtf ik Ertüzün 

(Açık Üyelik) 

DİYARBAKIR : 1 
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2972 Sayılı Mahallî İdareler ve Mahalle Muhtarhklan ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifine verilen 

oyların sonucu: 

Üye Sayısı : 450 
Oy Verenler : 361 
Kabul Edenler : 265 
Reddedenler : 95 
Çekimserler i — 
Geçersiz Oykur : 1 
Oya Katılmayanlar : 88 
Açdc Üyelikler : 1 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akıgün AHbayırak 
Ledlin Bariıas 
Mehmet (Ali ©iki 
Yıllımaas Oacaoğlu 
lbralhilm Özttüırk 
Mehmet Perçin 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Delliceoğlu 
Abdurrahlman Karaman 

AFYON 
Metiın; Bajıibey 
Muisltaıfa! Kızıfloğlu 
Hamdi Özsay 
NihaJt Tıiirtaı 

AĞRI 
Cezmi Erat 
Yaışaır! Enyılmaız 
Mehmet Yaışaır 

AMASYA 
İsmet Özaıiıslajn 
Hasan Adnan Tutkun 

(Kabul Edenler) 

ANKARA 
Muzaffer! Atılgan 
Onural Şeref Bozfeurt 
Kâmil Ooşkunoğlu 
Mehmet Çevik 
Rüfajt ıDjlker 
(Hüseyin Badas Doğu 
Tevfilk Ertfürîc 
Gölbsel Kafliaıycıoığlu 
Hazım Kutajy 
Alpaslaım Pehlivanlı 
Mehmet Sezaıiı tPekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mtui&tafa Rüşitü Taşar 
Ercan Vuralhan 
Zökd Yavuztürlk 

ANTALYA 
Hasan Çakırı 
Cengiz Dağyar 

ARTVİN 
BaihaCfcim Çaloğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınlfcaya 
Mustafa; Bozkiurt 

Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzliigüler 

BALIKESİR 
Ali Şarmi Alkkaş 
Kudret Bölülkoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni Islimıyeü 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edüp Uğur 

(BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kararan İnan 
Muıhyettiın Mutlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Nevzat Duru'kan 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamdi Kazökoğlu 
Kâzım Oksay 
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BURDUR 
FetM Çeldfcbaş 
Sait Ekinci 
Übraihıkn Özel 

BURSA 
A. Kurtçdbe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğruıl Ünlü 

ÇANAKKALE 
M. Cutmlhur Ensümer 
Ülker GenHfc 
Mümiin Kahraman 
Alyhan Uysal 

ÇANKIRI 
Mi Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Mithat Balak 
Musıtafa Namlı 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan ÇakıroğuUaırı 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Alksu 

EDİRNE 
Şener İşleten 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettıin Özdoğan 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kalhraman 

Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa, Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hükmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanoöver 
Ünajl Yaşar 

GİRESUN 
Mehmet Ali ıKaradenii2 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muihiıttin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKARİ 
Naim Geylani 

HATAY 
M. Vehbi Dimçerter 
Kâmran Karaman 
Mehmet Fürdeloğlu 

İÇEL 
Hikmet Biçenıtürk 
Ali Bozer, 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL! 
Behıç Saidti Afoihasoğlu 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
B. Doğancan Akiyürek 
Alb(dullbaki Aİbayrak 
Yaşar Albayırak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaşı 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Eırgüder 
İsmail Safa Giray 
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Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat Içöz 
Ömer Ferıruh İlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğiu 
Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Musıtafa Hilmi Özen 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Narnıılk Kemal Zeybek 

İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 

Adil Erdem Bayazit 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuıoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yaisin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
H. Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıciöğlu 
Recep Orhan Ergen 
A. Servet Hacııpaşaoğlu 
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Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Cemıal özjhilen 

KIRŞEHİR 
Kâzumn Çağlayan 
Şeviki Göğüsger 
Göklhan Maraş 

K0C3AEL1 
Abdulhaîim Araş 
Bülent Atasayan 

KONYA 
Abduırrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adü Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınaıibaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Muisltafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekita 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
M. Bülent Çaparoğkı 
Galip Demire! 
Metin Bmiroğlu 
Yulsuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ekrem PaMemıMi 
Gürbüz Şakrank 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet YenişefairJtioğlu 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fırai 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaflöğkı 
Mehmet Emin Seydagil 

NİĞDE 
Raşit Dalda! 
Haydan Özalp 

ORDU 
Bahri Kaban 
Erituğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürün 

RİZE 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
A, Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakaltooğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kiemafl Akkaya 
Mehmet Aydın 

saMT 
İdris Arıkao 
Kemal BMiki 

SİNOP 
H M Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulult 

Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şafcir Şeker 
M. Mükernem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahrj Karakeçili 
Aziz Büîenıt Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaievli 

TOKAT 
Metin Gürdlere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Hayrettin Kümbetti 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahlmet Avcı 
Müjmitaz Güler 
Mdhmet Topaç 

VAN 
Hokeyim Aydın Anvaısi 
İhsan Betdıirihanoğlu 
Reşlit Çellilk 
Selahaltitin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Lüıtfuüalh Kayalar 
Mahmut Orfoon 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğliu 
Veysel Atasoy 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tınaz Titiz 
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ADANA 
Cünıdyit Capver 
Abdullah Seda* Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattita Kılıç 
Orhan Şendağ 

AFYON 
Balkı Durmaz 

AMASYA 
MehimetTahirKGse 

ANKARA 
Kâmil Atefşüğullan 
Böser Baıytdıar 
Eşref Erdem 
İlbralhlita Tez 
Rıza Yılmaz 
YalŞaır Yılmaz 

ANTALYA 
Dentilz Saykal 
İbrahim Demir 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Hitaıi Zilya Postacı 

BALIKESİR 
İ. Önder Kıriıı 

BİNGÖL 
Haydar Bayîaz 
İlIhJami Binici 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Hüdai Oral (Bşkv.) 

DİYARBAKIR 
Fuat Ataliay 
Hikmet Çetin 

(Reddedenler) 

Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

B D Î R J N E 

Mehmet Fuat Erçetiın 
Erdal Kalkan 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçülkd 

ERZİNCAN 
Mustafa, Kul 

ERZURUM 
İkmail Köse 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet SeM 
Zek] Ünal 

GAZİANTEP 
Abdulikadir Ateş 

GİRESUN 
Musitafa Çakır 
Rüştü Kurt 

HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Öner Miski 

İSPARTA 
Süleyman Demirci 
Abdullah Aykon Doğan 

İÇEL 
Ekiın Dikmen 
Dumıug Fikri Sağlar 
M. îstemihan Talay 

ItSTANBUL 
Abdullah Baştünk 
İsmail Cem 
Ali Haydar Erdoğan 
Hasan Fehmi Güneş 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğuttay 
ismail Hakkı önal 
Mustafa Sarıgül 
Ali Topuz 
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İZMİR 
Türkân Akyel 
K. Kemajı Amadol 
M. Turan Bayazut 
Ahmet Ersitn 
Erol Güngör 
Erdal inönü 
Bİrgeini Keleş 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Ali Şahin 

KARS 
Mahmut Almak 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumbaracubaşı 
A. Rıza Sirmen 

KONYA 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Korkmaz 

MANİSA 
Ümit Canuıyar 
Sümer Oral 
Önöl Sakar 
M. Erdoğan Yetene 
Hasan Zengiln 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Adnan Ekmen 

MUĞLA 
Latif Sakıcıl 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Doğanı Baran1 

Mahmut Öztürk 
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SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp 

ADANA 
Mehmet Can 
M. Haiıit Dağlı 
Ensin Koçalk 

AFYON 
Abdulalh Uktöüric 

AĞRI 
Fecri AlpasHanı 

AMASYA 
Kâzımı Ulusıoiy 

ANKARA 
Eroi Ağagil 
Ömer Çi'fltçl 
Tevfik Koçalk 
Aril Sağ 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Zelkeniya BalhÇeci 
Hasam Namal 
Cenigiz Tuıncer 

ARTVİN 
Aylhan Arifağaoğlu 

BALIKESİR 
Mustafa Çörapçıoğlu 

BtLECÎK 
Tayfur Ün 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşan Topçu 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 

(Geçersiz Oy) 

İSTANBUL 
Sudi Türel 

(Oya Katılmayanlar) 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

(BURSA 
AbduHkadir Genikoiler 
Cavsıt Çağları 
B. Mehmet Gazioğlu 
Fetaıil Işıklar 

ÇORUM 
Nevzat Aksu 

DENİZLİ 
Esat Yıldırımı Avcı (Bşkv.) 
Adnan Keskin 

DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğliu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
YıMırım Akbulıut l(Başlkan) 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balbiar 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara! 
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TRABZON 
Mehmet Çaıkıroğlu 

TUNCELİ 
Karnen Genç 

ZONGULDAK 
Güneş Müf tübğlü 
Koksal Toptan 

HATAY 
Mehmet Döm'en 
M. Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
M. Muırait Söıkmenoğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Entekin Durutürfc 
ibrahim Gürdal 

İÇEL 
Btem Cankurtaran 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yüksel Çengel (t. A.) 
Mehmet Necat Bidem 
M. Ali Bren 
R. Ercüment Kanukman 
Hüısinp- Okçuoğlu 
Yuısuf Kenan Sönmez 
Gün'öj Taner 
Mustafa Timisi 

IZMlR 
Veli AkSay 
Halil Çulhaoğlu 
Fuat Kılcı 

KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Uncu 
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KAR$ 
Vedat Altun 

KAYSERİ 
Seyit Halil Özisoy 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 

KOCAELİ 
Aiaattiıı Kurt 
Ömer Türikçakal 

KONYA 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
H. Calvit Erdernir 

MALATYA1 

İbrahim Afcsoy 

MARDİN 
Ahmet Türk 

MUĞLA; 
Tufan Doğu 
Musa Gflkbel 

NEVŞEHİR 
Ali BabaoğLu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Birsel Sönmez 

ORDU 
İhsan Nuri Toptoaya 

RİZE 
Mustafa NazülkioğJu 

SAMSUN 
llıyas Akltaş 0B§kv.) 
Nafiz Kurt (t. A) 

SftRT 
M. Abdturrezak Ceylaın 
Zelki Çeli'ker 
Kudtbettim Hamidi 

SİVAS 
Ekırem Kapgal 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Aıtasever 
EnıSs Tütüncü 

TRABZON 
Avmi Akkan 
İbrahim! Çefbi 
Necmettin Kaıraduman 

TUNCELÎ 
Orhan Veli Yıldırım 

VAN 
Muıslih Görentaş 

ZONGULDAK 
Şinasi Altmer 
Ömer Barutçu 
Tevtfile Ertüzüln 

(Açık Üyelik) 

DİYARBAKIR : 1 
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22 . 4 . 1983 Tarih ve 2820 Sayıh Siyasi Partiler Kanununa 27 . 6 . 1984 Tarih ve 
3032 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci Maddesine tki Fıkra Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifine verilen oyların sonucu : 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Geçersiz Oylaiî 
Oya Katılmayanlar 
Açılk Üyellik 

450 
364 
268 
95 

1 
85 

1 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Atogiin Allbayrak 
Lddiin (Badas 
Mehmet Ahi Bilici 
Yıtaıaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
İbrahim Öztüdc 
Mehmet iFerçin 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğkı 
Abdurrahiman Karaman 

AFYON 
Metin Balıhey 
Mustafa1 Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Cezmi Erat 
Yaşar Erıyıknaz 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 

İknet Özanslan 
Hasan Adnan Tutkun 

(Kabul Edenler) 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Coşkumoğlu 
Mehmet Çevik 
Rifat Diker 
Hüseyin Badas Doğu 
Tevf ilk Erflürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
M. Sezai Pekusliu 
Mehlmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vuralhan 
Zeka Yavuztöirk 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
Cengiz Dağyar 

ARTVİN 
Baihattin Çaloğkı 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Naıbİ Sabuncu 
Mehmet Yüzüigüîer 

BALIKESİR 
Ali Samfi Akkaş 
Kudret Bö'Kikoğlu 
ismail Dayı 
Fenni îslimyelıi 
Necat Tunçs'iper 
Ahmet Edüp Uğur 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BÎNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran inan 
MuhyeHtim, M'uıtlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Fethi Çelıkhaş 
Sait Ekinci 
İbrahim Özel 

BURSA 
A. Kurtçdbe Alptemoçin 
ilhan Aşkım 
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Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir, Sabuniş 
îsımet Ta.'vigaç 
Mustafa Brtuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
M. Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Aynam Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaıya 
Mithat Balak 
Mustafa Namlı 

DENİZDİ 
Ayçan Çaikıroğullaırı 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Nurettin Dilek 

EDİRNE 
§ener işleten 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettin Özdoğan 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araıs 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa, Rııfikı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
ismet Ototay 
Erol Zeyitinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hükmet Çelebi 
Ahmet Günebakam 
Hasanı Celâl Güzel 
Hasan Tanrıiöver 
Ünal Yaşar 

GÎRESUN 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülikii Gokatp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKARİ 
Naiım Geylami 

HATAY 
M. Vehbi Dimçerler 
Kararan Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

İÇEL 
Hikmet BAçemtürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Alkyol 
B.« Doğancan Afcyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Brgüder 
tsmalil Slafa Güraıy 
Nuri Gökaılp 
Temel Gündoğdu 
Talat Içöz 
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Ömer Ferruh Ilter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
Ibraihim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namıılk Kemaü Zeybek 

İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araıs1 

Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlü 
H. Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Recep Orhan Erguın 
A. Servet Hacupaşaoğiu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyilt Hail Özsoy 
Mustafa Şahin 
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Aibdulmecit Yağan 
Mehmet Yazan 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Kâzımı Çağlayan. 
Şevfci Göğüsger 
Gök/han Maraş 

KOCAELİ 
Abdülıhaltilm Araıs 
Bülent Atasayan 

KONYA 
Abdulrrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa D-inek 
Ziyia Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
IMehımet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
M. Bülent Çaparoğlu 
Galip Demire! 
Metin Bmiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakrank 
Münir F. Yazıoıı 
Mehmet Yenişehirli oğlu 

MARDİN 
Beşir ÇeleUoğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şülkrü Zeybek 

MUŞ 
Alaaütin Fırat 
Mebldlin Işık 
Erkan Kemaloğhı 
Mehmet Emin Seydagil 

NİĞDE 
Raşit Dalda! 
Haydan Özalp 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sainioğlu 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürün 

RİZE 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
A, Mesut Yulmaz 

ISAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özfcök 
A. Reyhan Sakallııoğlu 
Ersim Taranoğlu 

SAMSUN 
Mdhrnet Akarca 
Kemal! Akkaya 
Mehmet Ayidın 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 

SİNOP 
Hİlmil Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kayafl Opan 
Şalkir Seken 
M. Mükerreim Taşçıoğlu 
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ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
MuraıU Batur 
Mustafa Demir 
O'smam Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevıliı 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Melhmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avına Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Hayrettin Kuırbetll 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümltazl Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüsaytin Aydın Arvasü 
İhsan Bedirhanıoğlu 
Reşit Çeltik 
Sdlahaıttinj Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
S'eyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Luıtfullaih Kayalar 
Mahmut Orfaıon 

ZONGULDAK 
Pertev Alşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Farufc Macun 
MUsltafa Tınaz Tütiz 
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ADANA 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Se'lahattJn Kılıç 
Orhan Şendağ 

AFYON 
Abdullah UMürk 

AMASYA 
Mehmet Tahiır Köse 
Kâzını Uluısoy 

ANKARA 
Kâmdl Ateşoğuian 
Beşeu? Baıydaır 
Elşıreif Endem 
Arif Sağ 
İbrahim Tez 
Rıza, Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydım, 
Denlilz Baykal 
İbrahim Demir 

ARTVİN 
Ayhan Ariıfağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi ZÜlya Postacı 

BALIKESİR 
1. Önder Kırlı) 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
llhiami Binici 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemaıl Şahin 

DENİZLİ 
H'üdlai Oral 

DİYARBAKIR 
Fuait Atalıay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 

(Reddedenler) 

EDİRNE 
Erdal Kalkan 

ERZİNCAN 
Mustafa, Kul 

ERZURUM 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Abdülka'diır Ateş 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 

HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 

HATAY 
M. Kemal Duduoğiu 
Turhan Hıirfanoğlu 
Öner Miski 

ISİPARTA 
Süleyman Demire! 
Abduillah Aykon Doğan 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş FTilkri Sağlar 
M. Istemrhan Talay 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Ali Haydar Erdoğan 
Hasan Fehmi Güne$ 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğultay 
İsmail Hakkı Önal 
Mustafa Sarıgül 
Mustafa Timiai 
Ali Topuz 

İZMİR 
Türkân Aklyıol 
Kemal Anadolı 
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M. Turan Bayazııt 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör, 
Erdal İnönü 
Bingon Keleş 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 

Atilla İmamoğlu 
Ali Şahin 

KARS 
Mahmut Almak 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumlbaracıibaşı 
A. Rııza Silmem 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Vefa Tanır; 

KÜTAHYA 
H, Caıvit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 

'MANİSA 
Sümer Oral 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zenıgüft 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Adnan Bkmen 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Latif Sakıcj 

NEVŞEHİR 
Esat Kıraıtlıoğlu 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

'SAMSUN 
Ali Esef 
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SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşa* Topçu 

TEKİRDAĞ 
Enik Tütüncü 

ADANA 
Mehmet Can 
M. Haltt Dağlı 

AFYON 
Balki Durmaz 

AĞRI 
Fecri Alpaslan 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Onural Şeref Bozkurt 
Ömer Çiftçi 
Tdvtfifc Koçaik 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Zdkeniıya Bahçeci 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

BALIKESİR 
Mustafa, Çorapçıoğlu 

BİLBOİ1K 
Tayfur Ün 

BURSA 
Albdu'Mcadir Cenkçiler 
Cavıiıt Çağlar 
B, Mehmet Gaziıoğlu 
Föhlm'i Işrtdar 

ÇORUM 
Nevzat Aksu 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 

(Geçersiz Oy) 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet SelMi 

(Oya Katılmayanlar) 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
E. Yıldırım Avcı (Bşjkv.) 
Adnan Keskin 

DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetiın 

ELÂZIĞ 
Ahmet Küçülkeİ 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbuluıt 
(Başkan) 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara' 

HATAYı 
Mehmet Dönen 
M. Mulrait Sökmenoğlu 
Alıi Uya» 

İSPARTA 
Ertekin Durutürfc 
İbrahim Gürdal 
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TUNCELİ 
Kamer Genç 

ZONGULDAK 
Güneş Mlüfitüoğlu 

İSTANBUL 
Yüksel Çengel (İ. A.) 
Mehmet Necat Eklem 
M. Ali Eren 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Hüsnü Okçuoğlu 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 

İZMİR 
Veli Aksoyı 
Halil Çulhaoğlu 
Fuat Kılcı 

KAHRAM ANM AR AŞ 
Ahmet Uncu 

KARS 
Vedat A'ltun 

KAYSERİ 
M. İrfanı Başiyazıcıoğlu 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 

KOCAELİ 
Aılaattin Kurt 

KONYA 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 

MALATYA 
İbrahim Afcsoy 



T. B. M. M. 

MANİSA 
Ümit Canuıyar 
Önol Sakar 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Göklbel 

NEVŞEHİR 
Ali Baıbaoğlu 
Cemal Seyman 

NİĞDE 
Birsel Sönmez 

ORDU 
tosaıiıı Nuri Topkaya 

B : 78 7 . 8 . 

RİZE 
Mustafaı Naziilfcoğllu 

SAMSUN 
İDyas Aktaş {Bşlfcv.) 
Cemal Alitşam 
îrfam Demiralıp 
Nafiz Kurtı <1. A.) 
Hüseyin Özalp 

StîRT 
M. Abdurrezalk Ceylan 
Zeki Çeliker 
Kudlbettkı Haımidil 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

(Açık Üyelik) 

DİYARBAKIR : 1 

O: 2 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Aıtasever 
Güneş Gürsöler 

TRABZON 
Necmettin Kaıraduman 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

VAN 
Muslin Göremitaş 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Tövf ik Ertüzün 
Koksal Toptan 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

78 İNCİ BİRLEŞİM 

7 . 8 s 1988 Pazar 

Saat : 10 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜLMELER 
1. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 

Servi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

2. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

3. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

4. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

5. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

7. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
(bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/21) 

8. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya-



sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına İlişkin önergesi (10/22) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir . Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

10. — İçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün '102 ve 103 üncü 
mad'deleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

11. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
ma'd'deleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

•d 

SÖZLÜ SORULAR 
1. —• Hakkâri Milletvekili Cumhur 

Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de 'bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. —-Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver

gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52 (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Mİllî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'm, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kesr 
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
'önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat SÖkmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğul'tay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira 'bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde b'orcu bulunup da 

(/), İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — îzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/ 22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır- ' 
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş^ 
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — izmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaralan önlemek ve ku
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürsdler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in» sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla' 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

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

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
KuFun, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

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

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Kprkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'm S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 



25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

'27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlü'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışıma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi <(6/4Ö) 

28. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilıman' 
m, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (16/41) 

29. — İzmir Milletvekili Necoar Türk-
oan'ım, ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alman 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (l) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'ln, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
(Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

3İ. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi ı(6/43) 

32. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nm, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-

lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük bakılarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
lkanından sözlü soru önergesi (6/44) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valiılıere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya ili Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy ilçesi Yay-
lacıfc Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ıki'nim, ABD ile yapılıan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — Adana Milletvekili: Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51} 



40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan iline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
lişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

42. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

43. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

44. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon iline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci Özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alman veya kira

lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

49. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden iran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

51. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin il merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat ilçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanliklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

54. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 



tedbirlere ilişkin Millî Eğitini Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

57. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
ran Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

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

59. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'm, Zonguldak ilinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

60. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden hu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

61. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
isketelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
lkanından sözlü soru önergesi (6/75) 

64. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze -- Kocaeli arasındaki 'Oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

65.: — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğuliarı'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Balkanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

İ66.1 — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidimn bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güve'nlifc Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

68. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

69. — Diyarbaikır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

70. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

71. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman v,e Köyişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

72. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
içişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

73. — Bursa Milletvekili Beytuliah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük1 



projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözllü soru önergesi (6/82) 

74.J — Bursa Mlilletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına üişkin Millî Eğitim Gençlik: ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

75. — Bursa Milletvekili Beytulah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetleninde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

76. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Milî- Eğitim Gençlik ve 
Spor ©akanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

77. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
'atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

78. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydıniıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 

80. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - îş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde

meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

82. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'im Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının hazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim 'Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

83. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup hir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Orbaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

84. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

85. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alıımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

86. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Biriliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

87. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 



yerleştirildiği ve Karabük Demir -. Çeldik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
'iddialarıma ilişkin Devlet Bakanından söz
lü sonu önergesi (6/100) 

«8. — Artvin Milletvekilli Hasan Ekin-
ci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1'. — Gümüşhane Milletvekilli Mah

mut Oltan Sungurlu ve 11 Arkadaşının; 
23.5.1987 Tarih ve 3376 Sayılı Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/81) (S. Sayısı : 83) (Dağıt
ma tarihi : 6.8.1988) 

2. — Gümüşhane Milletvekili Mah
mut Oltan Sungurlu ve 2 Arkadaşının; 
2972 Sayılı Mahallî İdareler ve Mahal
le 'Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Se
çimi Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve" Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/80) (S. Sayısı : 84) <pağrtma tarihi : 
6.8.1988)' 

3. — Trabzon Milletvekili Eyüp 
Âşık'ın, 22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanunun Ek 1 inci Mad
desine İlki Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu '(2/72) (S, Sayısı : 85) 
(Dağıtma tarihi : 6.8.1988) 

4. — Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu Gelinleri Kanunumun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/116) (S. Sayısı : 
71) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

5. — Devlet Memurları ile Diğer Ka
mu görevlilerinin Aylıklarının ödeme 
zamanının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/144) (S. Sayısı : 
72) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

6. — Muhafazasına Lüzum Kalma
yan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/418) (S. 
Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

X 7, — Uluslararası Çalışma Teşki
latı Anayasasında Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal işler ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/367) (S. Sayısı: 55) (Dağıtma ta
rihi : 24.5.1988) 

8. — 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. 
Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 26.5.1988) 

9. — 1,163 Sayılı Kooperatifler Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
24.4.1969 Tarihli ve 1163 Sayılı Koope
ratifler Kanununun 46 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/444, 2/3) 
(S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi: 27.5.1988) 

10. — Hatay Milletvekili Mehmet 
Döııen'jn, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la Eklenen Ek Birinci Maddesine Bir 
Bent Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi; 
Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 13 
Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 



ICurumu Kanununun 2098 Sayılı Kanun
la Eklenen Ek 1 inci Maddesine 2 Bent 
Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'in, 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci 
Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu, (2/24, 2/35, 2/52) (S. 
Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

I!. — 28.3.1988 Tarihli ve 2809 Sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesinin (f) Bendinin 
Değiştirilmesi, Bu Kanuna Geçici Mad-
deleı Eklenmesi ve 18.8.1981 Tarihli 2507 
Sayılı Denizcilik Yüksekokulu Kanunu
nun yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Millî Eğitim komisyonları raporları 

(1/409) (S. Sayısı : 75) (Dağıtma tarihi : 
27.5.1988) 

12. — 21,6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/448) (S. 
Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 27.5.1988) 

13. — Maluller ile Şehit Dul ve Ye
timlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Sa
tış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/429) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 
27.5.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 





Dönem : 18 Yasama Yık : 1 

T. B. M- M. (S. Sayısı : 83) 

Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu ve 11 
Arkadaşının, 23.5.1987 Tarih ve 3376 Sayılı Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/81) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

23.5.1987 Gün ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması 
Hakkındaki Kanuna Bir Geçkl Madde Hderanesine Dair Kanun Teklifimiz ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saysuarumzia. 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Ahmet Karaevli 
Tekirdağ 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

H. Talip Özdemir 
Konya 

Halil Sıvgm 
Ankara 

Veysel Atasoy 
Zonguldak 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

M. Gürbüz Sakranlı 
Manisa 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

İlhan Aküzüm 
Kars 



_ 2 — 

GENEL GEREKÇE 

3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin 'Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunun 
2 nci maddesinde, halkoylamasını, Anayasa değişi kliği Kanununun Resmî Gazetede 
yayımını (jakip eden 120 noi günden sonraki Pazar günü yapılacağı belirtiim'işıtir. 
Teklifte bu sürenin, ilk Anayasa değişikliği Kanunu hakkında halkoylaması na gidil
diği •takdıiınde bu defaya mahsus olmak üzene kısaıltılması öngörülmüş, keza yabancı 
ülkedeki vatandaşların oylarını kullanacakları süre de buna paralel olarak kısaltılmış
tır. Böylece Türkiye Büyük Millet Medisi .'gündeminde bulunan Anayasa değişikli
ğinin kanunlaşması telinde halkoyuna gidildiği takdirde halkoylamasının kışa kal
madan yıapılabilmesıi imkânı getirilmiştir. , 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Birincil maddeyle 3376 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmekte ve söz 
konusu Kanunun 2 ve 6 nci maddesindeki süreler, ilk hıalıkoylamasına mahsus olmak 
üzere kısaltılmaktadır. 

Keza aynı madde içimde, bu süre kısaltılmasına paralel olarak Yüksek Seçim 
Kuruluna, telkoylamasının zamanında ve 'aksamadan yapılabilmesi için bazı yetkiler 
verilrneıktedık. 

2. İkinci, madde yürürlük, üçüncü madde yürütme ile ilgilidir. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 6.8. 1988 

Esas No. : 2/81 
Karar No. : 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 3.8.1988 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Gümüşhane Mil
letvekili Oltan Sungurlu ve 11 arkadaşının 23.5.1988 tarih ve 3376 sayılı Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 6.8.1988 tarihli 
toplantısında Adalet Bakanının da katılmasıyla görüşülmüştür. 

Teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6.8.1988 tarihli 77 nci Birleşiminde Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 noi maddesinin 3 üncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair teklifin kabul edilmesi üzerine halkoyuna gidilmesi gerekeceğinden halkoylama-
smın vakit geçirilmeden yapılmasını sağlayacak düzenlemeyi öngörmektedir. 

Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca olumlu bulunmuş, tümü üzerindeki görüş
meler tamamlandıktan sonra maddelerin görüşülmesi kabulı edilmiştir. 

Komisyonumuz, 23.5.1987 tarih ve 3376 sayılı Anayasa değişikliklerinin halkoyu
na sunulması hakkında kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesini 
öngören bir önergenin kabul edilmesi üzerine teklife birinci madde olarak halkoyla-
masında kullanılacak oyların renklerini belirleyen bir metnin eklenmesini kabul et
miştir. 

Teklifin birinci maddesi ikinci madde olarak ve 3376 sayılı Kanuna eklenen ge
çici maddenin (a) bendi, halkoylaması na sunulma günü göz önüne alınarak gümrük 
kapılarında oy verme günü 5 gün kısaltılarak (c) bendi ise 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 31 ve 182 nci maddelerindeki Yük
sek Seçim Kurulunun eleman çalıştırabilirle yetkisi göz önüne alınarak madde met
ninden çıkarılmış; devam eden bent sıralaması da buna göre düzenlenerek kabul edil
miştir. 

Teklifin ikinci maddesi 3 üncü madde ve 3 üncü maddesi de 4 üncü madde ola
rak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklifin başlığı da yapılan düzenlemeye uygun olarak değiştirilerek kabul edil
miştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan Baskanvekili 
Kâmil T. Coşkunoğlu Alaattin Fırat 

Ankara Mu§ 

Sözcü Kâtip 
Ünal Yaşar Mehmet Zeki Uzun 
Gaziantep Tokat 
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Üye 
Cüneyt Canver 

Adana 
(Sürelerin değiştirilmesine Muhalifim) 

Üye 
. Bahattin Çaloğlu 

Artvin 

Üye 
Abdullah Baştürk 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
M. Turan Bayazıt 

ilzmin 
(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Üye 
Alî Pınarbaşı 

Konya 

Üye 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
(Muhalifim, Muhalefet şerhim 

Üye 
Bahri Karakeçili 

Şanlıurfa 

Üye 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Mehmet Pürdeloğlu 

Hatay 

Üye 
Reşit Ülker 

İstanbul 

Üye 
Ülkü Söylemezoğlu 

Kahramanmaraş 

Üye 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Üye 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
(Toplantıya katıldı imzada bulunamadı) 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 
eklidir) (Toplantıya katıldı imzada bulunamadı) 

Üye 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 

Üye 
Ahmet Avcı 

Uşak 

(Toplantıya katildi* imzada bulunamadı) 
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KARŞI OY 

1. Yasalardalkii süreleri kısaltma yetkisinin Yüksek Seçim Kuruluna devri Ana
yasanın 67/4 ve 7 nci maddesine aykırı olduğundan. 

2. 3376 sayılı Yasanın 2 ve 6 ncı maddelerindeki sürelerin kısaltılmasını uygun 
görmediğimizden karşıyız. 6 . 8 . 1988 

Turan Bayazıt Özer Gürbüz 
t̂ ann'ın Sinop 

Abdullah Baştürk Cüneyt Canver 
İstanbul Adana 
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GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ M. OLTAN SUNGURLU VE 11 ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

23.5.1987 Tarih ve 3376 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 23.5.1987 tarih ve 3376 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici Madde 
eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 5. — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak 
ilk Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasında; 

a) Bu Kanunun 2 nci maddesindeki 120 günlük süre 45 gün, 6 ncı madde
sindeki 40 günlük süre 15 gün olarak uygulanır. 

b) Halkoylamasıyla ilgili olarak kanunlarda yer alan diğer bütün süreleri, ge
rektiğinde kısaltarak tespit ve ilana Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. 

c) Yüksek Seçim Kurulu seçmen kütüklerinin günceleştirilmesinin, sandık üs-
telerinin düzenlenmesinin, kartların yazım ve dağıtılmasının sağlanması için geçici 
ve yevmiyeli personel istihdam edebilir. Bu personele Yüksek Seçim Kurulu Başkan
lığınca 2 000 ila 10 000 lira arasında takdir edilecek gündelik ödenir. 

d) Yüksek Seçim Kurulu, halkoylama sında kullanılacak birleşik oy pusulalarını 
gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya ve sandık kurul
larına gönderilecek oy pusulalarının ihtiyacı dikkate alarak uygun göreceği adetlerle 
paketlenmesine karar vermeye yetkilidir. 

e) Gerekli ödenek ilgili kuruluş bütçelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 

aktarılır. 

MADDE 2. -— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 83) 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

23.5.1987 Tarih ve 3376 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 23.5.1987 tarih ve 3376 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Halkoylarnasında Beyaz renk üzerinde «Evet» Kahverengi üzerinde «Hayır» iba
releri bulunan iki ayrı renkten müteşekkil birleşik oy pusulası kullanılır. 

MADDE 2. — 23.5.1987 tarih ve 3376 Sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici Madde 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak 
ilk Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasında; 

a) Bu kanunun ikinci maddesindeki 120 günlük süre 40 gün, altıncı maddesin
deki 40 günlük süre 10 gün olarak uygulanır. 

. b) Halkoylamasıyla ilgili olarak kanunlarda yer alan diğer bütün süreleri, ge
rektiğinde kısaltarak tespit ve ilana Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. 

c) Yüksek Seçim Kurulu, halkoylarnasında kullanılacak birleşik oy pusulalarını 
gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya ve sandık kurul
larına gönderilecek oy pusulalarının ihtiyacı dikkate alarak uygun göreceği adetlerle 
paketlenmesine karar vermeye yetkilidir. 

d) Gerekli ödenek ilgili kuruluş bütçelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
aktarılır. 

MADDE 3. — Teklifin 2 nci maddesi üçüncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Teklifin 3 üncü maddesi dördüncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 83) 





Dönem : 18 Yasama Yıh : 1 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 84) 

Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu ve 2 
Arkadaşının, 2972 Sayılı Mahallî İdareler ve Ma
halle Muhtarlıkları ve thtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 

Raporu (2/80} 

TBMM. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı • 
Tarih : 21.7.1988 
Sayt : 11-8&W 

TmMTm BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANHÖINA 

Hazırlamış bulunduğumuz «2972 sayılı Mahallî İdareler w Mahalle Muhtar-
hklan ve thtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş-
tfcUmesine Dair Komut Teklif i» ım'z ilişikte sımulınuştaır. 

Gereğini arz ederiz. 

M. Oltan Sungurlu Ahmet Karaevli 
Gümüşhane Tekirdağ 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 

GENEL GEREKÇE 

Mahalli idareler seçimime ilişkin 2972 sayılı Kânunda, değişiklik yapan 3394 ye 
3420 sayıılı Kanunlarım bazı hükümlerinin Anayasa Matokemesüninı 13.6.1988 tarih, 
198S/19 ve \AS.\99X tarife, 1988/18 sayılı kararlarıyla liptal editaesi üzenine, mahallî 
ıkiareiter seçimleri ile ilgili bazı hususlarda kanunî boşluk doğmuş 'bulunmaktadır. 
Erkenmamaiiridareiller seçinrfeırdne gidilm^i halinde; 

Mahallî lidıareler organlarınım seçimlerimin yajMİabitaesinaı sağlamak için, bu 
Jflaouıaî 'b^lukiarajı bir an önce doldumlması zarureti ortıadadır. Kanun teklifi, bu 
amaca yönelik olarak hazırlanmış bulunmaktadır. 

file:///AS./99X
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MADDE GEREKÇELERİ ,. .;. ;. 

1. Teklifin 1 inci maddesiyle 2972 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi yeniden 
düzenlenerek, büyük şehir belediyesi lile ilçe belediyelerinin seçim çevrelerH ayrı ayrı 
gösterilmiştir. 

2. Geçici 1 inci maddede, bu Kanun teklifinim kanunlaştığı tarihten sonra ya
pılacak dik mahıallî (idareler genel seçimlerinde, kamu görevlilerinin aday olafailırme-
leriyle dlgilli olanlarda dahil seçimlerle ilgili olarak kanunilarda yer alan' bütün süreleri, 
gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilama ve bu suretle uygulanmasını temine Yüksek 
Seçimi Kuırulkı yetkili kılınmıştır. 

3. Geçici 2 inci maddede, 'bu Kanun tekliflimin kanunlaştığı tarihten sonra ya
pılacak ilk mahallî lidareler genel seçimlerinde, bu seçimler için gerekli ödeneğin temini 
'bakımından Maliye ve Gümrük Bakanlığının ilgili kuruluş bütçelerime aktarma ya
pacağı belirtilmiştir.! 

4. Geçici 3 üncü maddede, bu Kamun teklif imim kanunlaştığı tarihten sonra 
yapılacak ilk mahallî idareler genel seçimlerine siyasî partilerin katılabilmeleri için, 
»beldelerde teşkilat kurmuş olma şartının aranmayacağı belirtilerek," bu seçimlere daha 
çok siyasî partinin katılabilmesi imkânı getirilmiştir. 

5. Geçici 4 üncü maddede, bu Kanun teklifinin kanunlaştığı tarihten sonra ya
pılacak ilk mahallî idareler genel seçiminde siyasî partilerin hangi usul ve esaslarla 
aday tespitli yapacaklarını beş gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna bildirmeleri mec
buriyeti getirilerek Yüksek Seçim Kurulu ve ilgili seçim kurullarının hazırlıklarını 
zamanımda yapabilmelerine imkân tanınmıştır. 

Diğer taraftan, siyasî partilerce kayıtlı üyelerinıim Cumhuriyet Başsavcılığıma bil-
ıdiiFİlmesıi ile ilgili 2820 sayılı Konumun 10 uncu ve aynı kanunda değişiklik' yapan 
3420 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca yapılan 'bildirimlerden hangisiımin 
10 uncu, hangisinin geçici 2 nci maddeye göre yapıldığının kesin olarak tespitinin 
mümkün olamaması sebebiyle, ileride ortaya, halli müşkül tereddütlerimim çıkmasını 
önlemek maksadıyla 30 Haziran 1988 tarihine kadar Cumhuriyet Başsavcılığına gön
derilmiş listelerde yer alan üyelerıin ön seçimde oy kullanabilecekleri ifade edilmiştir. 

6. Geçici 5 inci maddede; bu Kanun teklifimin kanunlaştığı tarihten sonra ya
pılacak ilk il genel meclisi, belediye meclisi ve belediye başkanlığı genel seçimlerinde, 
kolaylık sağlamak amacıyla, siyasî parti' adayları için (kullanılacak' birleşik oy pu-
siulalarınida bağımsız adaylara yer verilmemesi esası getirilmiştir. Birleşik oy pusulala
rında da, aday isimleri yazılmayacak, yalnızca, siyasî partilerin özel işaretleri, kısal
tılmış isimleri ve tam adlarına yer verilecektir. 

Maddede gştirifenr.djğer bir hükümle, halenseçim kurullarımın elinde bulunan 
«Tercih» yazılı mühürlerin de kullanılması imkânı sağlanmaktadır. Böylelikle, Yüksek 
Seçim Kurulunum elinde az sayıda bulunan «Evet» mühürlerinim yeniden yaptırıl
ması masrafımdan da, tasarruf edilmektedir. 

Diğer taraftan bağımsız adayların .oy pusulaları kendileri tarafmdan bastırılacak 
ve büyükşebir belediye başkanlığına aday olanlar bu pusulaları il seçim kurullarına, 
il genel meclisline ye ilçe belediye başkanlığı, ile belediye meclisi üyeliğine aday olan
lar ise aday oldukları yer ilçe seçim kuruluna vereceklerdir. 
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Yine, 2972 ısayılı Kanunun 19 uncu maddesiniın son fukrası hükmü gereği ayrı 
ayrı zarflara konulması icabetten belediye meclis üyeliği ile belediye başkanı oy pu
sulalarının aynı zarf ve sandığa atılma imkânı getirilmektedir. Bu sayede, mahallî 
İdareler genel seçimlerinde kullanılacak sandık sayısı amltimaktadır. 

7. Teklifin 2 nci maddesi yürürlük, 3 üncü anaddesd yürütme li,le ilgilidir. 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 2/80 
Karar No. : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 2.8.1988 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Gümüşhane Mil
letvekili Oltan Sungurlu ve 2 arkadaşının, 2972 Sayılı Mahallî İdareler ve Mahalle 
Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 6.8.1988 tarihli toplantısında 
Adalet Bakanının da katılmasıyla incelenmiştir. 

Teklif, Mahallî İdareler Seçimine İlişkin 2972 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 
3394 ve 3420 sayılı kanunların 13.6.1988 tarih 1988/19 ve 1988/18 sayılı Anayasa 
Mahkemesi kararıyla iptal edilmesi üzerine getirilmiştir. 

Komisyonumuz, teklifi gerekçesi doğrultusunda olumlu bulmuş, tümü üzerindeki 
görüşmelerden sonra maddelerinin görüşülmesine geç!iîmesi kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Verilen bir önergenin kabulü ile teklife 2 nci madde olarak eklenen metinle 2972 

sayıh Kanunun Tl inci maddesinin dördüncü fıkrasına iki bent eklenmiştir. 
3 üncü madde olarak eklenen metinle 2972 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 

(b) bendinin birinci ve ikinci fıkraları değiştirilirken (d) ve (e) bentleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 4 üncü madde olarak eklenen metinle ise 2972 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkraları değiştirilmiştir. 

Teklifin Geçici 1, Geçici 2, ve Geçici 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Teklifin Geçici 4 üncü maddesi yapılacak önseçime hangi listelerin esas alınaca
ğını belirleyen değişikliğin yapılmasıyla kabul edilmiştir. 

Teklifin Geçici 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Teklife, partilerin yetkili merkez organlarının gerekli tüzük değişikliklerini yap

malarına olanak sağlayacak düzenlemeyi getiren metin Geçici 6 nci madde olarak 
eklenmiştir. 

Teklife, 1988 yılı içerisinde yapılacak mahallî idareler genel seçimlerine yeni ku
rulmuş belediyeler için de seçim yapılması hükmünü getiren Geçici 7 nci madde ek
lenmiştir. 

6.8.1988 
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Teklife, belediye başkanlığı adaybğı.için o seçim çevresinde en az altı ay oturma 
şartının aranmayacağı hükmünü getiren Geçici 8 inci madde eklenmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi, 5 inci maddesi olarak, 3 üncü maddesi de 6 nci -madde 
olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayma arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Sözcü 
Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Üye 
Cüneyt üanver 

Adana 
Muhalifim 

Üye 
Bahattin Çaloğlu 

Artvin 

»Üye 
Abdullah Baştürk 

İstanbul 

Üye 
M. Turan Bay azıt 

izmir 
Karşı oy yazım eklidir. 

Üye 
Ali Pınarbaşı 

Konya, 

Üye 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Bahri Karakeçili 

Şankurüa 

Başkanvekili 
Alaattin Fırat 

Muş 

Kâtip 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokat 

Üye 
"Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Mehmet Türdeloğlu 

Tlatay 

Üye 
IMçşt* sÜlker 

"Üye 
Ülkü S&ylemezoğlu 

Kahramanmaraş 

Metin Mmimğht 
.Malatya 

Üye 
özer Gürbüz 

Sinop 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Ahmet Avcı 

Uşak 
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KARŞI OY 

1. Gççici 1 inci maddenin Anayasanın 67/4 ve 7 nci madktelerine aykırı olduğun
dan. 

2. Birleşik oy pusulalarına adayların adlarının yazılmamasını uygun görmediği
mizden karşıyız. 

6.8.1988 

Abdullah Baştürk 
İstanbul 

Cüneyt Canver 
Adana 

Turan Bayazıt 
îztnir 

Özer Gürbüz 
Sinop 

TiirKye Btjgşük *Milet Mecttri (S. JSajası: .84) 
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GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ M. OLTAN SUNGURLU VE 2 ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

2972 Sayılı Mahallî İdareler ye Mahalle Muhtarlıkları ye İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2972 Sayılı Mahallî İdareler ve Mahalle Muhtarları ve ihtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Büyük şehirlerdeki seçim çevresi 

Madde 4. — Belediye hudutları içinde birden fazla ilçe bulunan büyük şehirler
de, büyükşehir belediye başkanı seçimi için, o şehir belediye hudutları içi bir seçim 
çevresidlir. 

Büyükşöhir belediye hudutları içinde kalan ilçelerin belediye başkanı ve belediye 
meclisi üyeleri seçimlerinde ise her ilçe bir seçim çevresidir.» 

Türkiye Büyük ıMillet Meclisi (S. Sayısı: 84) 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2972 Sayılı Mahallî İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve 
İhtiyar Heyetleri Secimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

• MADDE 2. — 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhti
yar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasına (b) 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) ve (d) bentleri eklenmiştir. 

«a) Siyasî partiler, önseçimle aday tespiti halinde, 'belediye meclisi üye sayısı
nın % 20'sine (küsurlar tama iblağ edilerek) kadar sayıdaki belediye meclisi üyesi 
adaylarını ve 'bunların sıralamadaki yerlerini merkez karar ve yönetim kurulları veya 
yetki verdikleri il veya ilçe yönetim kurulları vasıtasıyla tespit edebilirler. 

ti) 'Önseçimle aday tespiti halinde, belediye başkanı ile belediye meclisi üye 
aday adayları müşterek liste ile önseçime katılabilirler. Bu haMe, partili seçmen bu 
müşterek listeyi aynen veya bu müşterek listedeki meVcut aday adaylarından istedik
lerini çizmek ve bunların yerine diğer aday adaylarımdan isimler yazmak veya 2820 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen aday adayları liste
sine işaret koymak suretiyle oyunu kullanabilir. Siyasî partiler 2820 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen aday adayları listesi ile birlikte müşte
rek üsteli aday adayları listelerini de ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verirler. 

MADDE 3. — 2972 sayılı Mahallî İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve İhti
yar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (b) bendinin birinci ve 
ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin (d) ve (e) bentleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

b) Belediye başkanlığı ve il genel meclisi üyeliği seçimlerinde kullanılacak bir
leşik oy pusulalarının en üstünde «Siyasî partiler» ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına 
seçime katılan siyasî parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
çekilen kur'a esasına göre en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretin altında 
tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı İki santimetre olan bir 
boş daire basılır ve bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin aday veya 
adaylarının ad ve soyadları konur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 84) 
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(Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu ve 2 Arkadaşının Teklif i) 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, sonra yapıla
cak ilk mahallî idareler genel seçimlerinde, kanunlardaki bütün süreleri, oy verme 
gününü esas alarak icabında kısaltmak suretiyle tespit ve ilana Yüksek Seçim Ku
rulu yetkiJidir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapüaeak 
ilk mahallî idareler genel seçimleri sebebiyle kanunların gerekli kıldığı giderler* kar-
şüamak üzere yeterli ödenek, ilgili kuruluş bütçelerine Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğınca aktarılır. 

GEÇİCİ MADDE_ 3. — Bu Kanunun yürürlüğe, girdiği tarihten sonra; yapılacak 
ilk mahallî idareler genel seçimlerinde; siyasî partilerin seçime katılabilmeleri için, 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 20 nci maddesinde öngördüğü, beldelerde teş
kilatlanma ile ilgili hüküm uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki: ilk: ma
hallî idareler genel seçimlerine katılacak siyasî partiler hangi seçim çevrelerinde, han
gi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarım bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren beş gün içinde yetkili organları vasıtasıyla Yüksek Seçim Kuruluna bildir
mek zorundadırlar. Yapılacak önseçimde, siyasî partilerin 30 Haziran 1988 tarihine 
kadar Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdikleri üye listeleri esas alınır. 

Tünkâye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 84) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Belediye 'başkanlığı ve il genel meclisi Üyeliği seçimine katılacak bağımsız aday
lar ise Yüksek Seçim Kurulunun tayin edeceği dbad, şekil ve miktarda kendilerinin 
bastırdıkları ve ilan edilen süre içerisinde 'büyük şehir 'belediye başkanlığı adaylığı 
için il seçim, diğer adayliklar için ilçe seçim kurullarına verecekleri oy pusulaları ile 
seçimlere katılırlar. 

MADDE 4. .— 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhti
yar Heyetleri Seçimi Hakırida Kanunun 19 uncu maddesinin bir, iki ve üçüncü fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Seçmen; Yüksek Seçim Kurulu veya Yüksek: Seçim Kurulunun izin ve deneti
miyle il seçim kurulları tarafından yaptırılıp sandık kurullarına kadar ulaştınlan ve 
birleşik oy pusulası ile 'birlikte kendisine verilen «'EVET» veya «TERCİH» yazılı mü-
hürii alarak oyunu 'kullanmak üzere "kapalı oy verme yerine girer. 

Seçmen; «EVET» veya «TERCİH» mühürünü sadece tercih ettiği partiye ait özel 
daire içine basmak veya varsa yalnızca bağımsız adaya ait kapalı oy verme yerindeki 
oy pusulasını zarfa koymak sufeti ile oyunu kullanır. 

Oyunu kullanan seçmen birleşik oy pusulasını veya bağımsız adaylara ait oyu kat
layarak zarfa koyar ve zarfı yapıştırır. «EVET» veya «TERCİH» yazılı mühürü san
dık kurulu başkanına geri verir ve oyunu sandığa atar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Teklifin geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Teklifin geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Teklifin geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk Ma
hallî İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasî partiler hangi seçim çevrelerimde, han
gi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarım bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 15 gün içinde yetkili organları vasıtasıyla Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek 
zorundadırlar. Yapılacak ön seçimde, 31 Aralık 1987 tarihine kadar siyasî partilerin 
üye kayıt defterinde parti üyesi olarak kayıtlı1 olup da 30 Haziran 1988 tarihine kadar 
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen üye llistelleri esas alınır. Cumhuriyet Başsavcıllığı 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün içinde bu listeleri ilçe seçim 
kurulu başkanlıklarına gönderir. 

Türkiye 'Büyük' Millet Meclisi ' (S. Sayısı: 84) 
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(Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu ve 2 Arkadaşının Teklifi) 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak 
ilk il genel meclîsi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, ve belediye başkanlığı genel se
çimlerinde : 

a) Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan özel imal edilmiş kâğıtlara basılı 
birleşik oy pusulalarında; sadece seçime katılan siyasî partilerin özel işaretleri, kısal
tılmış isimleri ve tam yazı halinde adları ile her siyasî parti için ayrılan bölümün al
tında çapı 2 cm, olan boş bir daire bulunur. 

b) Seçime katılan siyasî parti adayları ile bağımsız adayları gösteren bir liste 
her sandık mahallinde seçmenlerin görebileceği bir yere asılır. 

c) Bağımsız adaylar oy pusulalarını Yüksek Seçim Kurulunun tayin edeceği 
ebat, şekil ve miktarda kendileri bastırarak ilan edilen süre içerisinde büyükşehir 
belediye başkan adayları il seçim, diğerleri aday oldukları yer ilçe seçim kurullarına 
teslim ederler. 

d) Seçmenler, üzerinde (Evet) veya (Tercih) yazısı bulunan mühürü sadece ter
cih ettikleri siyasî partiye ait özel daire içine basmak veya tercih ettikleri bağımsız 
adaya aüt oy pusulasını kullanmak suretiyle oylarını verirler. 

e) Aynı sandık bölgesiinde 3030 sayılı Kanuna tabi olanlar da dahil belediye 
başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimine ait oylar aynı zarf içine konur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Mület Meclisi (S. Sayısı : 84) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 5. — Teklifin geçici 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren siyasî 
partilerin olağan büyük kongreleri topknıncaya kadar partilerin diğer yetkili merkez 
karar organları da bu Kanunla ilgili gerekli görülen tüzük değişikliklerini yapmaya yet
kilidir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — 1988 yılı içerisindeki Mahallî İdareler Genel Seçimlerin
de, bu Kanunun yayımı tarihine kadar yeni kurulmuş okn belediyeler içini de seçim 
yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk 
Mahallî İdareler Genel Seçiminde, belediye başkanlığı adaylığı için; 2972 sayık Kanu
nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki, en az altı ay süreyle o seçim çevresinde 
oturmuş olmak şartı aranmaz. 

MADDE 5. — Teklifin 2 nci maddesi 5 inci madde okrak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

'MADDE 6. — Teklifin 3 üncü maddesi 6 ncı madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Tiirikiye Büyük Millet Meclisi (St Sayısı: 84) 
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T. B. M. M. (S. Sayısı : 85) 

Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, 22.4.1983 Tarih 
ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine İki Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2 /72 ) 

TÜRKİYE 'BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Ek 1 inci Maddesine iki 
fıkra eklenmesi hakkımda Kanun Teklifini ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz edetim. 25.5.1988 
Saygılarımla. 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

G E R E K Ç E 

Çoğulcu Demokrasilerin teminatı olan Siyasî Partiler Anayasamızda da ifade edil
diği gibi siyasî hayatın vaz geçilmez unsurlarıdır. Bu itibarla; siyasî partilerin geniş oy 
kitlelerini etkilemek ve taleplerini yansıtmak üzere devamlı şekilde parti propagandası 
ile meşgul mahallî örgütler kurmaları ve bu örgütlerin aidat gelirleri ile seçim mas
raflarına katılmaları veya bağış toplamaları ile varlıklarını sürdürmeleri imkânsızdır. 

Siyasî partilerin demokratik sistem içerisinde ki bu çok önemli fonksiyonlarım ye
rine getirebilmeleri ancak malî imkânlara sahip olmaları ille mümkündür. 

3032 sayılı Kanun ile siyasî partilere sağlanan devlet yardımı ancak belirli şartlara 
haiz okrıa durumunda mümkün olmaktadır. Son milletvekili genel seçimleri sonuçları
na göre ancak 3 siyasî parti bu yardımdan sandalye sayısına göre faydalanabiknektedir. 
Bu üç parti dışında kalan partilerden % 10 genel barajı aşamadıklarından dolayı bazı 
bölgelerde yüksek oranda oy aldıkları halde milletvekili çıkaramamışlar dolayısıyla dev
let yardımı da alamamışlardır. Bu durumda olan siyasî partiler büyük bir seçmen kit
lesine sahip olmalarına rağmen seçim sonrasında maddî yetersizlikten dolayı siyasal1 

varlıklarını devam ettirehilme gücünden yoksun bulunmaktadırlar. Oysa aldıkları oy 
yüzdesini gözönüne aldığımızda seçmen iradesinin bu gibi partilerin faaliyetlerinin sür
dürülmesinden yana olduğu ve tercihlerini, bu doğrultuda belirttiklerini kabul etmek 
gerekmektedir. Zira çoğulcu demokrasilerde istikrar unsurunun yanısıra millet iradesi
nin temsilli esastır. 

Teklifimiz bu amaçla genel seçimlerde % 5 ve daha yukarı oy alan ancak genel 
barajı aşamayan siyasî partilere de beşbinde bir oranı dışında ayrıca her yıl devlet yar
dımı yapılması ve bu yardımların genel milletvekili seçimi yıllarında 3 katı, mahallî 
idareler seçimi yıllarında 2 katı olmak üzere artırılabileceğini öngörmektedir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 2/72 6 . 8 . 1988 
Karar No. : 29 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

, Tra'b'zon Milletvekili Eyüp Aşık tarafından hazırlanarak, 27.5.'1988 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 'Başkanlıkça aynı tarihte Ko
misyonumuza havale edilen «22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun Ek 1 inci Maddesine İki Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyo
numuzun '6.8.1988 tarihinde yaptığı 38 inci 'birleşimde Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüş
tür. 

Milletvekili Genel Seçimlerinde geçerli oyların % 5 ini alan ancak, genel barajı 
aşamayan siyasî partilere lde beşbinde bir oranı dışında, her yıl 'bütçe'den devlet yar
dımı yapılmasını ve 'bu yardımların Milletvekili Genel Seçimi yıllarında 3 katı, Ma
hallî İdareler Genel Seçimi yıllarında 2 katı olmak üzere artırılablimesini öngören tek
lif, Komisyonumuzca da olumlu bulunarak maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Teklifin Çerçeve 1. inci maddesinin başlığı, «22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî 
Partiler Kanununa 27.6.1984 Tarih ve 3032 Sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci Madde
sine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.» şeklinde değiştirilerek kanun tekniğine uygun ha
le getirilmiş ve maldd'edb yer alan % 5 oranı % 7'ye çıkarılmak, suretiyle 1 inci mad-
de'de değişiklik yapılarak, 

Geçici madde, ile getirilen konunun Bütçe Kanununun bir gereği olduğu ve ay
rıca bir geçici madde olarak konulmasına gerek olmadığı nedeniyle, teklifin geçici 
maddesi metinden çıkarılarak, 

Yapılan bu düzenlemeler doğrultusunda, teklifin başlığı «22.4.1983 Tarih ve 2820 
Sayılı Siyasî Partiler Kanununa 27.6.1984 Tarih ve 3032 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 
1 inci Maddesine İki Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» şeklinde değiştirile
rek, 

Yürürlük ile ilgili 2 nci madde «Bu Kanun 1 Ocak 1988 tarihinden geçerli ol
mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» şeklinde değiştirilerek, 

Yürütme ile ilgili 3 üncü ma'dde aynen ka'bul edilerek, 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekiü 
Kemal Akkaya İlhan Aşkın 

Samsun Bursa 

Sözcü Kâtip Üye 
İsmail Şengün Kadir Demir 

Denizli Konya 

Türkiye Büyük' Millet Meclisi! |(S. Sayısı: 85) 
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Mehmet Ali Bilici 

Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

Hazım Kutay 
Ankara 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Muzaffer Arici 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

İV. Kemal Zeybek 
İstanbul 

Şevki Göğüs ger 
Kırşehir 

Saffet Sert 
Konya 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 

Mehmet Deliceoğtu 
Adıyaman 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

İbrahim Demir 
Antalya 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Ali Topuz 
İstanbul 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Birgen Keleş 
İzmir 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Onur Kumbaracıbası 
Kocaeli 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 
Sümer Oral 

Manisa 
(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

İdr is Ar ikan 
Siirt 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(Muhalefet Şerhim Eklidlir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 85) 
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MUHALEFET ŞERHÎ 

22.4.1983 tariih ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun Ek 1 inci Maddesine 
İki Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin görüşülmesi esnasında, 

a) Yapılacak devlet yardımlarının siyasî partilerin genel seçimlerde aldıkları 
oy üzerinden hesaplanmasına, 

b) Devlet yardımının halkoylaması ve ara seçimlerde de uygulanmasına, 
c) Devlet yardımının seçim veya halkoylaması yapılan yıllarda iki kat, bir tak

vim yılı içinde birden fazla ve aynı zamanlarda seçim veya halkoylaması yapılması 
durumunda üç kat olarak uygulanmasına, 

Olanak verecek şekilde Ek 1 inci Maddenin yeniden düzenlenmesine ilişkin ver
diğimiz önergenin reddedilmesi nedeniyle teklifin tümüne olumlu oy vermediğüımizi 
arz ederiz. 

Ali Topuz Abdulkadir Ateş 
istanbul Gaziantep 

Mehmet Moğultay Cemal Seymen 
istanbul Nevşehir 

Birgen Keleş Enis Tütüncü 
izmir Tekirdağ 

Onur Kumbaracıbası Hüsnü Okçuoğlu 
Kocaeli istanbul 

MUHALEFET ŞERHİ 

Seçime girme hakkım kazanmış bütün siyasî partilere, genel seçimlerde aldığı 
toplam oy esas alınarak yardım yapılması, eşildik, hak, hukuk ilkesinin gereğidir. 

Kanun teklifinde getirilen sınırlamalar ve yardım yapılmasında esas alınan 
ölçüler, siyasî partilere hakça Hazine yardımı yapılmasını engelleyecek niteliktedir. 

Genel ve mahallî seçimler kadar referandumlarda, siyasî hayatımızın temel mües
seselerinden biridir. Siyasî partilere referandumlarda da, Hazine yardımı yapılmalı
dır. 

İbrahim Demir A. Aykon Doğan 
Antalya İsparta 

Mahmut Öztürk Sümer Oral 
Niğde Manisa 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ EYÜP AŞIK'IN TEKLİFİ 

22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Ek 1 inci Maddesine İki 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Ek 1 imci 
Maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

«Milletvekili Genel Seçimlerimde geçerli oyların % 5'ini alan Siyasî Partilere; 
ikinci fıkra gereğince en az devlet yardımı alam Siyasî Partimin alimış olduğu yardım 
ve Genel Seçimlerde aldığı toplam oy esas alınarak, kazandıkları oyla orantılı olarak 
yardım yapılır. Bunun içim gerekli ödenek 1 İnci fıkra dışında ayrıca her malî yıl öden
mek üzere bütçeye konur. 

Yukarıdaki fıkralarda öngörülen yardım miktarları; bu yardımdan faydalanabile
cek Siyasî Partilere, Milletvekilliği Genel Seçiminin yapılacağı yılı üç katı, Mahallî İda
reler Genel Seçim yılı için iki katı olarak ödenir. Her iki seçim aynı yıl içerisinde ya
pıldığında bu ödemenin miktarı üç katı geçemez.» 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayımlandığı yıl içerisinde herhangi bir seçim 
yapılacak olursa 1 inci maiddede öngörülen yardımlar, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Bütçesinin yedek ödenek tertibinden karşılanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununa 27.6.1984 Tarih ve 3032 
Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci Maddesine İki Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununa 27.6.1984 
Tarih ve 3032 Sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklen
miştir. 

Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların ;% 7'sinden fazlasını alan 
siyasî partilere de Devlet yardımı yapılır. Bu yardım en az Devlet yardımı alan siyasî 
partinin ikinci fıkra gereğince almış olduğu yardım ve genel seçimlerde ^aldığı toplam 
geçerli oy esas alınarak kazandıkları oyla orantılı olarak yapılır. Bunun için her yıl 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. 

Yukarıdaki fıkralarda öngörülen yardım miktarları; bu yardımdan faydalana
bilecek siyasî partilere, milletvekili genel seçiminin yapılacağı yıl üç katı, mahallî 
idareler genel seçim yılı için iki katı olarak ödenir. Her iki seçim aynı yıl içerisinde 
yapıldığında bu ödemenin miktarı üç katı geçemez. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1988 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

*4sMaftMMW«M» 
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