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1. -Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, 15 Ekim 1995 . 
Günü Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Kocaeli 
Milletvekili Şevket Kazan'ın Aynı Konuda Kanun Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/1439, 2/1437)'(S. Sayısı: 884) ' 561:595,615:620 
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. Sayfa 
VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 596 

596 
• A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Antalya-Bcldibi'nde yapılan in
şaatlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazı
lı cevabı (7/6572) 596:599 

2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, memur maaş ödemeleri ve emek
li kesenekleri arasında çelişkiler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Maliye Bakanı İsmet Attila'nın yazılı cevabı (7/6576) 599:600 

3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, zati ihtiyaçların dağıtımın
da usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı 
Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/5764) 601:602 

4. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, temeli atılan bazı tesislere iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/6170) 602:603 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İlinin kalkınmada önce
likli iller kapsamına alınmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Aykon Doğan'in yazılı cevabı (7/6435) 604 

6. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon Hekimevi inşaatına ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/6525) 605 

7. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Hentbol Millî Takımının Kıbrıs 
Rum Kesimi ile yapacağı maça ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Be
kir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/6529) 606:607 

8. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Güreş Millî Takımında ilk üç 
derece dışında derece alanlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şük
rü Erdem'in yazılı cevabı (7/6539) 607:608 

9. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Alacakaya'yı Diyarbakır ve 
Elazığ'a bağlayan karayoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Er
man Şahin'in yazılı cevabı (7/6647) 608:609 

10. - Uşak Milletvekili Ender Karagül'Un, Uşak'taki il içi öğretmen tayinle
rine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6684) 609:610 

1 1 . - Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Alibeyköy Endüst
ri Meslek Lisesinde yapılan bir toplantıya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6686) 610 

12. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Mut içme suyu inşaatına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/6696) 611 

13. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Mavi Haliç Lions Kulübünce İs
tanbul Alibeyköy Endüstri Meslek Lisesinde yapılan bir toplantıya ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/6712) 611:612 

14. - İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, otoyol kamulaştırma bedel
lerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in yazılı ceva
bı (7/6734) 612:614 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ (Olağanüstü) 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te açıldı. 
Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz ile arkadaşının, Anayasanın 93 üncü, Türkiye Büyük Mil

let Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü 
toplantıya çağırılması isteminin Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygun bulunduğuna; 

Bu nedenle, Genel Kurulun 19.7.1995 tarihli 143 üncü Birleşiminde açılması kabul edilen 
Bosna-Hersek konusundaki genel görüşmeyi yapmak üzere 14.8.1995 Pazartesi günü saat 15.00'te; 
Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, 15 Ekim 1995 günü Milletvekili Ara Seçi
mi Yapılması Hakkında Kanun Teklifini görüşmek üzere de, 16.8.1995 Çarşamba günü saat 
15.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağırıldığına; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Çalışmalarının, Anayasanın 93 üncü maddesinin son fıkrası ge
reğince, olağanüstü toplantıları gerektiren konuların bitimine kadar devamına; . , 

Sayın milletvekillerinin, belirtilen gün ve saatlerde Genel Kurul toplantılarına katılmalarına; 

İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının duyurusu Genel Kurulun bilgisine sunul
du. . 

Olağanüstü toplantı konusu olan ve Genel Kurulun 19.7.1995 tarihli 143 üncü Birleşiminde 
Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, 
Bosna-Hersek'te son gelişen olaylar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi ile 
Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, Zonguldak 
Milletvekili Bülent Ecevit ve arkadaşlarının, Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları
nın, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve arkadaşlarının, Refah Partisi Grubu adına Grup Baş
kanvekili ve Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, CHP Grubu adına Grup Başkanı ve İçel Mil
letvekili Aydın Güven Gürkan, CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Ha
tay Milletvekili Nihat Matkap'm aynı konudaki önergeleri (8/42, 43, 65, 66, 67, 68, 69) üzerine 
açılması kabul edilen genel görüşme, önergesi sahipleri ile gruplar adına yapılan konuşmaların hü
kümet tarafından cevaplandırılmasından sonra kişisel konuşmalarla tamamlandı. 

TBMM Başkanlığının olağanüstü toplantı çağrısı gereğince, Ara Seçim Yapılması Hakkında
ki Kanun Teklifini görüşmek için 16 Ağustos 1995 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 
19.55'te birleşime son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

İbrahim Özdiş ' Abbas İnceayan 
Adana Bolu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

- © 
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II. - BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ (Olağanüstü) 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
15.8.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 884 sıra sayılı Ara Seçimi 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporunun, 48 saat geçmeden günde
me alınarak, görüşmelerinin, Genel Kurulun 16.8.1995 Çarşamba günkü birleşimde yapılmasına ve 
görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu Öne
risi kabul edildi. 

Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, 15 Ekim 1995 günü Millitvekili Ara 
Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Aynı Konuda 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporunun (2/1439,2/1437) (S. Sayısı: 884) tümü üzerin
deki görüşmeler tamamlanarak, istem üzerine yapılan açık oylama sonucunda, tekliflerin reddine 
dair Komisyon Raporunun kabul edildiği ve dolayısıyla tekliflerin reddedilmiş olduğu açıklandı. 

Olağanüstü toplantı konusu tamamlandığı için, daha önce alman karar ve Anayasa gereğince, 
1 Ekim 1995 Pazar günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 17.47'de birleşime son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

Ali Günaydın İbrahim Özdiş 
Konya Adana 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 
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IH. - GELEN KÂĞITLAR 

15. 8.1995 SALI 
Rapor 

1. - Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, 15 Ekim 1995 Günü Milletvekili 
Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm Aynı Ko
nuda Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1439, 2/1437) (S. Sayısı : 884) (Dağıtma 
tarihi: 15.8.1995) (GÜNDEME) 

16.8.1995 ÇARŞAMBA 
Yazılı Soru Önergesi 

1. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'in, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/7199) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.1995) 

- 5 5 9 



T.B.M.M. B : 149 16 .8 .1995 O : 1 
BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), İbrahim ÖZDİŞ (Adana) 

' ^ p • — — — — — • 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 üncü, İçtüzüğün 7 nci maddelerine göre, Ri
ze Milletvekili Sayın Ahmet Mesut Yılmaz ve 93 milletvekili tarafından Başkanlığımıza verilen 
önerge üzerine olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 149 uncu Birleşimini açıyo
rum. 

IV. -YOKLAMA 

BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Bolu Milletvekili Avni Akyol'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; gündeme geçiyoruz. 
Gündemimizin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında yer alan olağanüstü toplantı 

çağrı önergesi ve Başkanlığın çağrı yazısı 14.8.1995 tarihli 148 inci Birleşimde okunup, bilgileri
nize sunulmuştu; bu nedenle, tekrar okutmayacağım. Buna ilave olarak, Refah Partisi Grup Baş
kanvekili Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan ve 30 arkadaşının da, ara seçimlerin yapılması
na dair olağanüstü toplantı çağrısına katıldıklarına dair, Başkanlığa bir müracaatları vardır; zabıt
lara geçmesi açısından, buradan ifade ediyorum. 

V.-ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1. - Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Rapo

runun (S. Sayısı: 884) görüşülme günü ve çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN - Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

Danışma Kurulu Önerisi 
15.8.1995 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 884 sıra sayılı Ara Seçim

lerle İlgili Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu raporunun 48 saat geçmeden gündeme alınarak, 
görüşmelerinin, Genel Kurulun 16.8.1995 Çarşamba günkü Birleşiminde yapılması ve görüşmele
rin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasının Genel Kurulun onayına sunulması Da
nışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Nevzat Ercan Mahmut Oltan Sungurlu , 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Mehmet Kerimoğlu Abdüllatif Şener 
CHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
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BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/ . - Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, 15 Ekim 1995 Günü Milletvekili 
Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in Aynı Konu
da Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1439, 2/1437) (S. Sayısı: 884) (1) 

BAŞKAN - Olağanüstü toplantı konusu, Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungur
lu'nun, 15 Ekim 1995 Günü Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Ana
yasa Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Rapor, 884 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini alsın lütfen. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, affınıza sığınarak, demin yaptığınız açıklama is

tikametinde burada da bir tavzih istirham ediyorum. Komisyon raporu, aynı zamanda bizim tekli
fimizi de içermektedir. 

BAŞKAN - Biraz sonra söyleyeceğim efendim. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı. 
'Sayın milletvekilleri, kısa olduğu için Komisyon Raporunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının olağanüstü toplantı çağrısı 

nedeni olan Gümüşhane Milletvekili M.Oltan Sungurlu'nun 15 Ekim 1995 Günü Milletvekili Ara 
Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifini görüşmek üzere 15.08.1995 günü toplanmıştır. 

Bu toplantıda, Komisyonumuza Başkanlığınızca 14.6.1995 tarihinde gönderilen Kocaeli Mil
letvekili Şevket Kazan'ın, 15 Ekim 1995 Günü Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi de gündeme alınarak; her iki Teklifin birleştirilerek görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Anayasanın 78 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler, ara seçim ta
rihinin tespiti yetkisini bir egemenlik tasarrufu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine vermiştir. 
Anayasanın, Meclisi bu amaçla belirli bir tarih tespitine zorlayan bir hükmü de bulunmamaktadır. 
Komisyonumuz, Tekliflerin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra, maddelerine ge
çilmesini bu nedenlerle uygun bulmayarak reddetmiştir. 

Komisyonumuz, İçtüzüğün 53 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca Raporun Genel Kurulda, 
öncelikle görüşülmesini de kararlaştırmıştır. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Şerif Ercan 

(Edirne) 
Başkan ve Komisyon Üyeleri 

Oy Açıklaması: 
Milletvekili genel seçiminin uygun bir süre öne alınmasının faydalı olacağını düşündüğüm

den, ara seçimin bu husus dikkate alınmadan tarih tespiti suretiyle kesinleştirilmesini siyasî açıdan 
doğru bulmuyorum. Komisyon kararına, bu gerekçeyle katılıyorum. 

Sözcü 
Coşkun Kırca 

(İstanbul) 

(1) 884 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir 
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Muhalefet Şerhi: 

Aşağıdaki hukukî zorunluluklar Komisyon çoğunluğunca dikkate alınmadığı için karara mu
halifiz. 

Bilindiği üzere, Anayasamızda yer alan hükümlere göre, milletvekili genel seçimlerinin yapıl
dığı tarihten itibaren 30 ay geçmedikçe ve. milletvekili genel seçimlerine bir yıl kala ara seçim ya
pılamayacağı öngörülmüş bulunmaktadır. 

1991 yılı ekim ayında yapılan milletvekili genel seçimlerinden bu yana yaklaşık 40 ayı müte
caviz bir zaman geçmekle Anayasamıza göre milletvekili ara seçimlerinin 20 Ekim 1995 tarihin
den önce yapılması anayasal bir zorunluluk halini almıştır. 

Diğer taraftan, halen, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 22 üyelik boş bulunmaktadır. Bu se
beple de Türk Milletinin egemenlik haklarının yegâne temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde temsil edilemeyen illerimiz bulunmaktadır. Bu durum da parlamenter sistemle bağdaşmadı
ğı gibi hukuk devleti anlayışı ile de bağdaştırılamaz. 

Yüksel Yalova Hasan Korkmazcan Mehmet Keçeciler 

Aydın Denizli Konya 
1. Kaya Erdem Vehbi Dinçerler 

İzmir Ankara 

Muhalefet, Şerhi: 
Yüce Komisyonda görüşülerek reddilen Ara Seçimlerin 15 Ekim 1995 Tarihinde Yapılması

na Dair Kanun Tekliflerinin reddine dair karara, aşağıdaki sebeplerden dolayı muhalifiz. 

Anayasanın 78 inci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma ol
ması halinde ara seçime gidilmesi zorunludur ve yine genel milletvekili seçimi 20 Ekim 1996 tari
hinde yapılacağına göre, Anayasanın 78 inci maddesinin son fıkrası gereğince genel seçimlere bir 
yıl kala ara seçimin yapılması ve bunun da tarihinin 15 Ekim 1995 olması mecburiyeti vardır. Ak
sine alınan karar Anayasa ihlali suçunu oluşturur. Ara seçimin yapılması hem Anayasaya hem de 
Yüce Meclisin iradesine saygının bir gereğidir. Ara seçimlerin 4 Aralık 1994 tarihinde yapılması
nı öngören 4044 sayılı Kanun halen yürürlüktedir; sadece seçimin yapılacağı tarihin tespiti gerek
mektedir. Anayasa göre bu tarih en geç 15 Ekim 1995 tarihidir ve Yüksek Seçim Kurulunun ara se
çim takvimini hemen başlatması lazımdır. Yüksek Seçim Kurulu bu konuda görevini ihmal etmek 
suretiyle seçim takvimini yürürlüğe koymamaktadır. Meclis iradesinin yerine getirilmesi, Meclisin 
kendi çıkardığı Ara Seçim Kanununun hayata geçirilmesi gerekirken, hukukun temel ilkeleri, Ana
yasanın bağlayıcılığı bir tarafa itilerek ara seçimler yapılmamaktadır. 

Halihazırda Mecliste 22 sandalye boş bulunmakta, ülkemizin birçok yöresi noksan temsil edil
mektedir. Hükümet ise uğrayacağı başarısızlıkları ve milletten alacağı cevabı iyi tahmin ettiği için 
seçimden kaçmaktadır. Seçimden kaçarken de Anayasa ve millî irade hiçe sayılmaktadır. 

Ali Oğuz Lütfü Esengün 

İstanbul Erzurum 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, İçtüzüğün 73 ve 82 nci maddelerine göre, Anayasa 

Komisyonu Raporunu müzakereye açacağım. 

Rapor üzerinde, şahısları adına söz talebinde bulunan sayın milletvekillerini arz ediyorum: Sa
yın Lütfü Esengün, Sayın Mehmet Keçeciler, Sayın Güneş Müftüoğlu. 

Şu ana kadar, Divâna, gruplar adına bir müracaat gelmemiştir. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına Şevket Kazan. 

Sayın Grup Başkanvekilleri, söz taleplerini önce alacağım ve ondan sonra söz talebi almaya
cağım; onun için, lütfen, grup sözcülerini müzakereye başlamadan önce bildiriniz... 

Bekliyorum efendim. 

Başka söz alan yoksa "gruplar adına söz talebi yoktur" deyip kapatacağım efendim...(Ij)YP sı
ralarından "Böyle bir usul var mı?" sesleri) 

Evet, evet, usul öyle...Birbirinizi kollamaktan Meclis müzakerelerini takip etmiyorsunuz. 

Sayın grup başkanvekilleri, bekliyorum... 

Efendim, gruplar adına konuşma talebi yoksa "konuşma talebi yoktur" diyeceğim ve bir daha 
söz hakkı vermeyeceğim. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Mümtaz 
Soysal konuşacak, Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Cumhuriyet Halk partisi Grubu adına Sayın Mümtaz Soysal. 

Evet, Doğru Yol Partisi Grubundan ve Anavatan Partisi Grubundan, sözcülerini bildirmeleri
ni bekliyoruz efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)-Biz bildirdik Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Oltan Sungurlu. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Nevzat Ercan konuşacak 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN -Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Nevzat Ercan. 

Şahısları adına başka söz talebinde bulunan var mı efendim?.. Yok. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Ben de söz istemiştim efendim. 

BAŞKAN - Zatı âlinizin ismini üçüncü sırada söyledim Sayın Müftüoğlu. 

Söz talep ve kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce de ifade ettiğim şekliyle, İçtüzüğün 73 ve 82 nci maddeleri
ne göre, gruplar adına birer üyeye, Komisyon ve Hükümete 20'şer dakika, şahısları adına iki üye
ye de 10'ar dakika söz vereceğim. 

Birinci sırada, Refah Partisi Grubu adına SayınŞevket Kazan, buyurun efendim. (RP sırala
rından alkışlar) 

Süreniz 20 dakika Sayın Kazan. 

Bir dakika Sayın Kazan. 

Sayın milletvekillerinin yerlerine oturmalarını hassaten rica ediyorum. Fevkalade önemli bir 
konuyu görüşüyoruz; bu konunun ciddiyetiyle mütenasip olarak, bu görüşmeleri, sayın milletvekil
lerinin bu üslup içerisinde takip etmelerini hassaten rica ediyorum. 

Efendim, sayın milletvekilleri yerlerine oturana kadar konuşmanıza lütfen başlamayın; size 
yeniden süre vereceğim. 

Sayın arkadaşlarımdan, yerlerine oturmalarını rica ediyorum efendim. 
Buyurun Sayın Kazan; sürenizi tekrar başlattım. 
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RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yük

sek Başkanlığın 9 Ağustos 1995 tarihli olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, şu anda bir Genel Ku
rul toplantısı yapıyoruz. Bu toplantıda, biraz önce Sayın Başkanın ifade etmiş olduğu, Anayasa Ko
misyonu Raporunu müzakere edeceğiz. Bu vesileyle sözlerime başlarken, Yüce Heyeti saygıyla se
lamlıyorum. 

Sayın Başkanlığın bu çağrısında mevcut olan bir zühulü, Sayın Başkanımız biraz önce Genel 
Kurul davet çağrısı üzerinde açıklamada bulunurken tavzih ettiler. Genel Kurulun toplantıya davet 
çağrısı her ne kadar Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Yılmaz ve 93 arkadaşının imzalarıyla 
gerçekleşmiş ise de, aynı gün, hemen hemen aynı saatlerde, Refah Partisinin 32 milletvekili olarak 
bizler de, bu çağrıya katıldığımızı ifade etmiştik; ama, gruplara gönderilen ve kamuoyuna açıkla
nan davetlerde, nedense, bu konu zühulen atlanılmıştı; Sayın Başkan bugün buna açıklık getirmiş 
oldu. Kendilerine teşekkür ederiz. 

Dün Anayasa Komisyonu, gündeminde bulunan, Anavatan Partisi tarafından verilen, 15 
Ekimde ara seçim yapılması teklifini görüşmek üzere toplandı. Bizim de, Komisyonda, aynı tarih
te ara seçim yapılmak üzere verilmiş bir teklifimiz vardı. Bu teklifler birleştirildi, müzakereleri ya
pıldı; ancak, müzakereler neticesinde, maddelere geçilmesi aşamasında, teklif, 9'a karşı 10 oyla 
reddedildi. 

Bu ret oylarına baktığımız zaman, burada, Doğru Yol Partisinin tamamen ret tavrı aldığını gö
rüyoruz. Bunun yanında, Cumhuriyet Halk Partisinden katılan 2 üyenin, teklifin kabulü lehinde oy 
verdiğini görüyoruz; ama, yine, bu tabloya baktığımız zaman, Cumhuriyet Halk Partisinden 2 mil
letvekilinin, bilemeyeceğimiz bir hesapla, bir kitapla, Mecliste oldukları halde -ki, onlardan biri 
olan Sayın Dinçer'in Mecliste olduğundan eminim; çünkü, Komisyon toplantısından sonra, kori
dorda, televizyonlara açıklamalar yapıyordu- katılmaması neticesinde, bu teklif reddedilmiş oldu. 

Şimdi, İçtüzüğün 81 inci maddesine göre, Komisyonun bu ret kararını görüşüyoruz. 
Biraz önce okunan Komisyonun ret kararında, ret gerekçesi gayet basit bir ifadeyle geçiştiril

miş, "ara seçim tarihinin tespiti yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiştir. Anayasanın, 
Meclisi bu amaçla belirli bir tarih tespitine zorlayan bir hükmü de bulunmamaktadır. Komisyonu
muz, tekliflerin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra, maddelerine geçilmesini bu 
nedenlerle uygun bulmayarak reddetmiştir" deniliyor. 

Raporu bu haliyle okuduktan ve hele muhalefet şerhlerini de gördükten sonra, çok daha mü
dellel olan muhalefet şerhleri karşısında, bu raporun ret gerekçesi, bize, maalesef, fevkalade hafif 
gelmiştir. 

Şu anda önümüzde, Genel Kurulda halletmemiz lazım gelen bir mesele var: 15 Ekim 1995 ta
rihinde ara seçim yapacak mıyız yapmayacak mıyız?.. 

Bu, birazdan, Komisyon raporunun müzakeresi ve oylanması sonucunda açığa çıkacaktır. 
Şimdi, bizim, bu konudaki görüşlerimizi ortaya koyarken, meseleye nasıl yaklaşmamız lazım gel
diğini arz etmek istiyorum. 

Bu meseleyi çözmek için, elbette önce Anayasaya bakacağız ve ondan sonra geçmişteki uygu
lamalara bakacağız; aklın ve mantığın yolu budur. Şimdi, Anayasaya bakıyoruz, Anayasanın 2 nci 
maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir" deniliyor. Demek oluyor ki, key
fî hareketlerle, yapılması lazım gelen bir işi önlemek mümkün değildir; çünkü "Türkiye Cumhuri
yeti Devleti bir hukuk devletidir" deniliyor. 

Yine, Anayasanın "Başlangıç" kısmında, üstünlük tarif ediliyor; yani "mutlaka uyulması lazım 
gelen normlar, Anayasalar ve kanunlardır" deniliyor. O halde meseleyi, biz, Anayasaya ve kanun-
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lara göre çözeceğiz; yine başıboş değiliz. Ve, yine, Anayasanın 11 inci maddesinde, Anayasa hü
kümlerinin yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı bağlayan temel kurallar olduğu hükmü yer alıyor ve bu
nun yanında, Anayasanın 5 inci maddesinde, bu raporda vurdumduymazlık içerisinde olan Komis
yona âdeta bir hatırlatma yapılıyor, "kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayan siyasal engel
leri kaldırmak, devletin amaç ve görevleri arasındadır" deniliyor. 

Yine, Anayasanın 78 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
liklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir" deniliyor "gidilebilir" denilmiyor; yani, key
fîliğe bırakmıyor, ihtiyara bırakmıyor. 

Şimdi, hepimizin, Parlamentoda bulunan milletvekilleri olarak uymamız lâzım gelen temel ku
rallar bunlar. Bunun yanında, bir de, uygulamaya bakmamızda fayda vardır. 1980'den önceki uy
gulamaya baktığımız zaman, ara seçime zaruret duyulması halinde, Parlamentonun, ara seçime git
tiği görülmektedir. 1982 Anayasasının kabulünden sonra, 11 Temmuz 1986 tarihli ve 3309 sayılı 
Kanunla, Anavatan İktidarı zamanında, 11 milletvekilliği için, 28 Eylül 1986 tarihinde, yine ara se
çime gidilmiştir; yani, Anayasanın gereği yapılmıştır. Anayasanın 78 inci maddesinin üçüncü fık
rasındaki bu mecburiyet, bu anayasal zorunluluk yerine getirilmiştir ve hatta bu ara seçim netice
sinde, bugün Meclis Başkanımız Sayın Cindoruk, Dışişleri Bakanımız Sayın inönü, Doğru Yol Par
tisinden Sayın Toptan, Sayın Oral, Sayın Gönen Parlamentoya girmişler ve böylece, Türk Parla
mentosu, bu arkadaşlarımızı bir ara seçim sayesinde kazanmıştır. 

Bugün durum nedir? Bugün, Parlamentoda boş sandalye sayısı 11 değil, 11'in iki katı olmuş
tur, yani 22'ye çıkmıştır. Bu 22 tane boş milletvekilliğinin 16 tanesi doğu ve güneydoğu illerimize 
aittir. Özellikle, Diyarbakır'ın 8 milletvekilliğinden 4'ü, Mardin'in 5 milletvekilliğinden 3'ü, Siirt'in 
3 milletvekilliğinden 2'si, keza Şırnak'ın 3 milletvekilliğinden 2'si eksiktir. 

Bir seneden beri devam edegelen bu eksiklikler nedeniyle, geçen sene bir seçim karan aldık 
ve 4 Aralıkta seçim yapacaktık; ama, 4 Aralıkta yapmamız lazım gelen o seçime, kanuna bazı an
tidemokratik hükümler yerleştirilmek suretiyle, hile yapmaya zeminler hazırlanmak suretiyle, bir
takım bilinçli eklentiler yapıldı ve bu eklentiler neticesinde Anayasa Mahkemesine gidildi, Anaya
sa Mahkemesi, kanunun 2 nci maddesinin o kısmını iptal etti. 

Bunun üzerine, 25 Aralık 1994'te seçim yapacaktık, onun için Parlamentoda çalışmalar yap
tık; ama, ne var ki, özellikle Doğru Yol Partisi, bir ölçüde de, o günkü Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti "aralık ayı kış; seçimi ilkbaharda yaparız" dediler ve seçimden kaçtılar. Bunun üzerine, 16 Nisan 
tarihinde seçim yapalım dedik, "olmaz" dediler, yine kaçtılar. 4 Haziranda mahallî ara seçimler var
dı, bir seçim masrafı yapılacaktı; bununla beraber bu 22 boş milletvekilliği için seçim yapılsın de
dik, yine aldırmadılar, yine kaçtılar. Şimdi, Anavatan Partisi olarak ve Refah Partisi olarak, 15 
Ekim 1995 tarihinde ara seçim yapılsın diyoruz; bu tarihe kadar mutlaka ara seçim yapılması zo
runludur diyoruz. Saygıdeğer Soysal Hocamız ve Cumhuriyet Halk Partisinden Komisyona katılan 
Adalet eski Bakanı Seyfı Oktay Bey de bu görüşe katılıyorlar; katılmasına katılıyorlar; ama, Doğ
ru Yol Partili Komisyon üyeleri ve milletvekilleri, nedense, bu seçimden kaçıyorlar. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Kaçıyorlar... Yalova'da cevabını aldılar... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Her şeyden önce, bu seçimden kaçış gerçeği, Doğru Yol Par

tisinin kendi kendisini inkârıdır. Niye kendi kendisinin inkârıdır? İşte burada Doğru Yol Partisinin 
Tüzüğü var; bu Tüzükte, Partinin amacınım belirleyen 2 nci madde var ve bu 2 nci maddenin (b) 
bendinde ne deniyor: "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir ilkesini bütün unsurlarıyla hâkim kıl
mayı, çok partili demokrasiyi korumayı ve yaşatmayı temel görev biliriz." 

YÜKSEL YALOVA ( Aydın) - Demirel zamanındaydı o. Köhne tüzük o!.. 
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ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Doğru Yol Partisinin Tüzüğünden okuyorum: "Hâkimiyet, 

kayıtsız şartsız milletindir ilkesini bütün unsurlarıyla hâkim kılmayı..." Bizce "bütün unsurlarıyla 
hâkim kılmak" ne anlama geliyor? Eksiksiz ve noksansız hâkim kılmak, anlamına geliyor. Bu Par
lamentoda, 22 milletvekili eksik. Bunu tamamlamak, her şeyden önce, sizin Tüzüğünüzde millete 
verdiğiniz sözün gereğidir. 

Tüzüğünüzün (h) bendinde; "Milletimizin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları 
Beyannamesinde ifadesini bulan temel hak ve hürriyetleri ile, tarihî ve millî, manevî değerlerini ko
rumak, geliştirmek ve güçlendirmek" diyorsunuz, bunu hedef almışsınız. İşte burada, Parlamento
da temsilcisi olmayan vatandaşın seçme hakkını engelliyorsunuz siz; dolayısıyla, kendi Tüzüğü-
nüzdeki prensiplere karşı çıkıyorsunuz. Bunun yanında, "Türk Milletinin demokrasiye olan inancı
nı, bağlılığını koruyup ve geliştirmek" diyorsunuz, bu da, sizin hedeflerinizden biri; ama, demok
rasinin alfabesi, her şeyden önce, milletin, kendisini, Parlamentoda temsil etmeye başlamasıyla yo
la çıkar, hareket eder ve gerçekleşir. İşte, bu Tüzükte, sizin, millete taahhüt ettiğiniz bütün vaatle
rinizle temel ilkelerinizle şimdi ters düştüğünüz ortaya çıkıyor. 

Tabiî, Cumhuriyet Halk Partisinin programından da bir iki paragraf okuyacaktım; onların da, 
aynı istikamette vaatleri var. Mümtaz Hocamız ile Sayın Oktay'ın Komisyona katılması, meseleyi 
kurtarmıyor. Eğer, Sayın Dinçer ile Sayın Gökalp de Komisyona katılmış olsaydı, bu teklif kabul 
edilecekti ve biz bugün burada, 15 Ekimde seçim yapılması konusunu görüşecektik. (RP sıraların
dan alkışlar). Ama, siz teraziyi iyi ayarlıyorsunuz; bu tarafa, seçim istermiş gibi gözüküyorsunuz, 
bu tarafa geliyorsunuz, istemezmiş gibi hareket ediyorsunuz... Ben, sizi kendi aynanızda göstermek 
isteyecektim; ama, ondördüncü dakikaya gelmişiz bir an içinde. 

Katılımcı bir Anayasa yaptık diye hava atıyorsunuz. Hava atıyorsunuz atmasına da, ara seçim
den kaçıyorsunuz... Bölge halkına, temsil hakkı tanımıyorsunuz; 4044 sayılı Kanun, daha hâlâ as
kıda duruyor. Anayasa Mahkemesi, bu kanunun tamamını iptal etmedi; sadece, 2 nci maddesinin 
bir kısmını iptal etti. 

Siz, şu günlerde, kalkmışsınız, "doğu sorunu" diye bir rapor hazırlattırıyorsunuz. "Doğu soru
nu" diye bir rapor hazırlatmaya gerek yok; gelin ara seçim yapalım, aynada kendinizi ve raporunu
zu görün... (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Yöre halkına gidiyorsunuz veya mesaj gönderiyorsunuz "bize güvenin" diyorsunuz; ama, se
çim yapmamakla, ara seçimden kaçmakla, siz, halka güvenmiyorsunuz. Siz halka güvenmeyince, 
halk size nasıl güvensin. 

Bütün bu gerçekler karşısında, şimdi, İktidarı oluşturan her iki siyasî partiye de soruyorum: 
Siz nasıl milliyetçisiniz, siz nasıl halkçısınız?.. Seçimden kaçıyorsunuz, halktan kaçıyorsunuz; on
dan sonra da, milliyetçilikten ve halkçılıktan bahsediyorsunuz!.. 

Şunu samimî olarak ifade etmek istiyorum; belki hoşunuza gitmeyecek; ama, bazı gerçeklerin 
-hoşa gitmese de- zaman zaman dile getirilmesi lazım: Sizin dilinizde demokrasi, masaldır, sizin 
dilinizde insan hakları ifadesi, hayali hülyadır. 

Sizler ve eline kalem geçirmiş bazı yazarlar, bu milleti, daha, hâlâ çocuk yerine koyuyorsu
nuz. Siviliyle askeriyle, kentlisiyle köylüsüyle, yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle, siz, bu mil
letin gözü kör, kulağı sağır, kalbi mühürlü zannediyorsunuz. Oysa, Allah'a şükür, Refah Partisi sa
yesinde, artık milletin gözü açıldı, kulağı duyuyor ve kalp gözü görüyor, yapmak istediğiniz her şe
yi millet çok iyi anlıyor. 

Şimdi, ara seçime neden yanaşmıyorsunuz? Çünkü, sizi bir Refah korkusu sarmış bulunuyor. 
Refah gelecek iktidar olacak, işte, en büyük endişeniz budur... 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Hayal, hayal!.. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Şantajlar bunun için, karalamalar bunun için, hezeyanlar bu
nun için, seçimde sistem arayışları, arayışlar içinde tıkanışlar hep bunun için... Bir yerlere antide
mokratik mesajlar vererek, Refah iktidar olmasın diye demokrasiden bile vazgeçilebileceği imala
rı hep bunun için, hep bunun için... Ancak, korkunun ecele faydası yoktur; gideceksiniz, sandıkla 
gideceksiniz, hem de fena gideceksiniz!.. 

MELİKE HAŞEFE (İstanbul)-ANAP gelecek, ANAP... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Sizin gidişiniz, demokrasinin hayat bulması olacaktır. (RP ve 
ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunu, bu millet de, inşallah görecektir; zira, siz, de
mokrasinin alfabesi olan temsil hakkını milletin elinden alıyorsunuz, gaspediyorsunuz. Şimdi... 

MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - ANAP'a verecekler, ANAP'a... Aslan ANAP... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Siz nöbetinizi savdınız Sayın Haşefe, sıra bize geldi. 

Şimdi, soru: Acaba, 20 milletvekilliği boşluğu, sadece İstanbul'da olsaydı; 15 milletvekilliği 
boşluğu, sadece İzmir'de olsaydı veya 10 milletvekilliği boşluğu Bursa'da olsaydı veya -15 millet
vekilliği boşluğu, değil 22- Ankara'da olsaydı ne yapacaktınız? 

İLHAN KAYA (İzmir) - Hemen seçim... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Yine böyle zamana mı havale edecektiniz, seçimi eğer boş

luklar bu illerde olsaydı?.. Şimdi diyeceksiniz ki, bu illerde de 1-2 boşluk var; 1-2 ile bir şey ol
maz. Ben -15 milletvekilliği- Ankara veya İstanbul veya Bursa diyorum, eğer, buralarda bu boşluk
lar olsaydı, siz tıpış tıpış seçime gidecektiniz ve seçimi yapacaktınız. Tıpkı, batının köy yollarını 
asfaltladığınız gibi, buranın milletvekili seçimlerini de yapacaktınız; ama boşluklar, ne yazık ki, 
ağırlıklı olarak buralarda değil; doğuda veya güneydoğuda. İşte boşluklar doğuda ve güneydoğuda 
olunca, yapmasak da olur diye işin içinden çıkmaya çalışıyorsunuz. 

Sayın Daçe, hiç itiraz etme, Sayın Tayan, sen de itiraz etme. Şu anda, Parlamentoda 22 mil
letvekilliği boştur. Bu, demokrasi için bir ayıptır; bu, temsil müessesesi için bir eksikliktir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Doğu-batı diye... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - O nedenledir ki gelin, burada cevabını verin, bu ayıbı yapma
yın. İstanbul olsaydı yapmazdınız; ama, Doğu Anadolu için yapıyorsunuz. İşte, sizin raporunuzda 
acı hakikat bu. Bu, sizin acı raporunuzdur, sizin sicilinizdir. 

Sayın milletvekilleri, konuşma sürem dolduğu için, erken seçimi Temmuz 1996'da yapma ko
nusuna ayrıca girmek istemiyorum. Yoksa, o konuda da söyleyeceğim bazı anayasal gerçekler var
dı. Sayın Başkanın müsamahasını da suiistimal etmek istemiyorum. Onun için, konuşmamı şu da
vetle noktalıyorum: Bu konuşmamız ile 19 uncu Dönem Parlamentosunu oluşturan bütün milletve
kili arkadaşlarıma bir çağrıda bulunuyorum: Gelin, 19 uncu Dönem Parlamentosu olarak, alnımıza 
"Anayasayı ihlal etmişlerdir" damgasını vurdurmayalım ve buna müsamaha etmeyelim. Gelin, mil
letin menfaatini parti menfaatlarının üzerinde tutalım. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Tam bir ANAP'lı gibi konuşuyorsunuz Sayın Kazan! 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Biz, 4 Aralık seçimleriyle ilgili kanunun iptali için Anayasa 

Mahkemesine başvurduk; o tarihlerdeki anketler "seçim yapılırsa, 16 milletvekilliğini Refah Parti
si kazanır" dediği halde, sadece o yöredeki, takriben 400 bin veya 500 bin insanın oy hakkı elinden 
alındığı için, kendi menfaatimizi, milletin menfaatinin altında kabullendik ve o nedenle, milletin 
menfaatini üstün tuttuk. Gelin, aynı şeyi yapalım diyorum. Gelin, demokrasi mücadelemizi, kara-
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lamalarla, birbirimize yakıştırmalarla zaman harcayarak geçirmeyelim, millet için yapılacak hiz
metleri proje yarışmasına dönüştürelim. Hatta, gelin, 15 Ekimde ara seçim yapılması için verilen 
bu teklifi, 15 Ekimde genel seçim yapmaya tahvil ve tebdil edelim. (RP ve ANAP sıralarından al
kışlar) 

Bu temenni ve düşüncelerle, Yüce Heyeti, Komisyonun, teklifi ret kararını reddetmeye davet 
ediyorum ve saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kazan. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Mümtaz Soysal; buyurun efendim. (CHP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Soysal, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Hocam, yık şu,Hükümeti yahu!.. 

CHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu konuda konuşmak üzere, Partimce görevlendirildim. 

Partimizin, bu konuda bir Grup kararı yok; çünkü, bu konuda grup kararı alınmasına gerek ol
madığı inancındayız; Anayasanın emri olan konularda grup kararı almaya gerek yoktur. (CHP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Grup nerede Hocam... Karar yok, grup yok!.. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Ama, Grubumuzda, Meclis içindeki çeşitli partilerde de ol
duğu gibi, konunun, Anayasa emri dışında kalan, siyasî elverişlilik ya da. alafranga deyimiyle, 
oportinitesi üzerinde tereddütler oldu. Hepinizin de zaman zaman ileri sürdüğü bu tereddütleri kı
saca hatırlamakta yarar var; ondan sonra sözlerime devam edeceğim. 

Şu sırada Türkiye'de seçim yapılmasının doğru olmayacağı, ekonomik bakımdan ve güvenlik 
düşünceleri açısından doğru olmayacağı, genel seçimin yaklaşmış bulunması dolayısıyla, bu kadar-
lık bir zaman süresi içerisinde hem ara seçimin -hem de 22 ili kapsayan bir ara seçimin- hem de bir 
genel seçimin yan yana getirilmesinin, hem masraflı hem zaman kaybettirici olacağı sık sık ileri sü
rülmektedir; Grubumuzda da ileri sürülmüştür. 

İlk bakışta, bu düşünceler gerçekten hepimizce de zaman zaman haklı görülebilir; tereddütler 
de zaten oradan kaynaklanmaktadır. Fakat, şunu tekrar ediyorum: Partimizin, grup kararı almamış 
olması, bu konuda Partinin ilkesinin farklı olduğu anlamında alınmamalıdır. Biz, Anayasa emrinin 
yerine getirilmesine, hem de fazla vakit geçirilmeden yerine getirilmesine o kadar inanıyorduk ki 
ve inanıyoruz ki, 4 Aralıkta yapılması gereken ara seçimler, Anayasa Mahkemesine başvurulmuş 
olması ve Anayasa Mahkemesinin o gerekçeyi haklı bulması dolayısıyla yapılmayınca, hiç olmaz
sa, 18 Aralıkta yapılsın dedik. O konuda verilmiş kanun teklifimiz de var. 

Dolayısıyla, özellikle de hukukun üstünlüğünü, bu Anayasanın temel ilkelerinden biri sayan, 
kılan ve gerek 1961 Anayasası yapılırken gerekse daha sonra hukuk devleti ilkesinin ayakta kal
ması bakımından en çok ısrarlı olan bir Parti, değişik bir görüşte olamazdı. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Hocam hiç zorlamayın, Grup kaçmış!.. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Onun içindir ki, o tarihten beri; yani 4 Aralıkta yapılmamış 

olan ara seçim tarihinden beri, ara seçimlerin yapılması, Partimiz tarafından sürekli olarak ileri sü
rülmüştür. 

Bir noktada haklı davranalım, kendi kendimizi değerlendirmede de haklı davranalım. Bu ko
nuda bu kadar ısrar etmek için bu tarihe kadar beklememiz gerekiyor muydu? Anayasanin emrini 
yerine getirmek için bu tarihe kadar beklememiz, bu tartışmayı bu tarihte yapmamız gerekiyor 
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muydu? Çok daha önceden yapılması gereken bir tartışma söz konusu değil miydi? Hepimizin, 
paylaşması gereken sorumluluğu budur. Ağustosun 16'sma kadar bunu ertelememiz gerekirdi. Ana
yasa değişikliği görüşmeleri sırasında da ve daha önce başka vesilelerle de„ yine Partim adına ko
nuşurken, buradan "20 Temmuzdan önce; yani, Anayasa emrinin yerine getirilmesi babında, ara se
çimlerin yapılması için, takvimin işletilmesi gereken zamanda, bu Meclisin karar alması gerekirdi" 
diye söyledim. Şimdi, Ağustosun 16'sında seçimlerin yapılmasına elli küsur gün kalmışken konu
yu tartışıyoruz. 

Bu mülahazalarda ve bu eleştirilerde -ki, biraz önce hepimizi birlikte eleştirdim- zaman zaman 
hepimiz, seçim acaba doğru olur mu vesaire diyoruz; ama, bütün bunların, mantıken, siyaseten, 
ekonomik bakımdan, şu veya bu bakımdan ne kadar geçerli olurlarsa olsunlar, Anayasa emri kar
şısında geçersizliğini vurgulayarak söylemek istiyorum; çünkü, bir Anayasa emriyle karşı karşıya-
yız. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Anayasanın, bu bakımdan; yani, seçimlerin yapılmaması bakımından, demokrasinin esasını 
oluşturan seçimlerin yapılmaması bakımından kabul ettiği tek mazeret vardır ve ancak o geçerlidir 
hukuken, o da, savaş hali. 78 inci maddeye bakarsanız, görürsünüz ki, beş yılda bir yapılması ge
reken genel seçimlerin yapılmaması, ertelenmesi, ancak savaş halinde, Meclisin kararıyla müm
kündür; ama, bu, bir Anayasa emri de değildir, Anayasanın kabul ettiği bir mazerettir. Çünkü, dik
kat ederseniz, metne bakarsanız -hepimizin, hepinizin Türkçe gramer bilgimizin, dilbilgimizin güç
lü olduğuna inanıyorum, o açıdan bakarsanız- Anayasa, bu bakımdan, savaş hali bakımından "er
telenebilir" demektedir. Yani, savaş halinde bile ertelenmeyebilir; Anayasa emri değildir ertelen
mesi; Meclis takdir edecektir. Öyle savaş vardır ki, belki ülkenin bütününde bile bir genel seçim 
yapılabilir; öyle savaş vardır ki, ülkenin hiçbir köşesinde genel seçim yapılmayabilir ve Meclis bu
nu takdir ederek erteleyebilecektir. Bu, 78 inci maddenin birinci fıkrasında söylenmiş olan durum
dur; ama, konumuzu ilgilendiren ara seçim bakımından, Anayasanın lafzı da ruhu da kesindir, söz
leri kesindir; "gidilir" diyor, bunun Türkçede başka karşılığı yoktur; "gidilebilir" demiyor, "gidilir" 
diyor. 

Bu, bir Anayasa zorunluluğudur; ama, ne zaman yerine getirilmesi mümkündür? Genel seçim
den otuz ay geçmeden olamaz; genel seçime bir yıl kala da olamaz. Beş yıllık süre içinde arada ka
lan onsekiz ay içinde, Meclisin ara seçime gitmesi gerekir, ara seçim kararı vermesi gerekir. İşte, 
eleştirdiğim nokta, niçin, bu onsekiz ayın son iki ayı içinde bunu tartışıyoruz; onaltı ayı içinde bu
na niçin karar vermedik? Bekleyebilirdik; yani, 20 Temmuz... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Biz, hep söyledik hocam... 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Hep söyledik... 
Anayasa, şuna imkân veriyordu: Ara seçim, her sandalye boşaldığında, her yer boşaldığında, 

hemen yapılacak bir şey değil. Bu Anayasada -belki eleştirilebilir- deniliyor ki, ancak bir kez ara 
seçim yapılabilir, bu onsekiz aylık süre içinde. 

Demek ki, ara seçim gereklerini, boşalan sandalyeleri biriktirebilirsiniz. Hangi tarihe kadar? 
Bu, yapmanız gereken süre dolmadan, bu birikimi ara seçime çevirebileceğiniz tarihe kadar. Mec
lis bekledi, 22 yer boşaldı; yapılması gerekirdi, karar verilmesi gerekirdi. 

Anayasada başka bir zorunluluk da var; ama, zorunluluk olması bakımından, bu ikisi arasında 
fark yok. Başka zorunluluk şudur: Anayasada deniliyor ki; "Eğer, Meclisteki boşalma yüzde beşi 
bulmuşsa; yani, 23 üyeliği bulmuşsa, artık, bu biriktirme yapılamaz, üç ay içinde, hemen, ara seçi
me karar verilir" Ara seçime karar verme, o zaman artık zamana bağlanmıştır, bir süreye bağlan
mıştır; üç ay içinde karar verilir. Bu da bir zorunluluktur. Dolayısıyla, bu iki zorunluluk arasında, 
ancak zamanlama bakımından, birikime olanak tanıma bakımından ya da tanımama bakımından bir 
fark vardır. 
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Şimdi, Meclis bunları yapmadığı zaman, mekanizmada bunun çâresi yok mudur?.. Ben, bunun 

çaresinden de, daha önce bu kürsüde söz etmiştim -hatta, sayın Başkanvekillerinden biri tarafından, 
onu savunduğum için cahillikle de suçlandım- şunu demiştim: Eğer, bu süre içinde; yani, ara se
çimlerin yapılması için, normal takvimin yürürlüğe girmesi için; yani, 20 Temmuz 1995 tarihine 
kadar, Meclis bu konuda bir karar vermemişse, devreye girmesi gereken başka bir mekanizma var
dır; Yüksek Seçim Kurulunun bu konuda kendiliğinden harekete geçmesi gerekir. 

Bunu neye dayanarak söylüyorum? Şöyle bir kıyas yaparak söylüyorum: Anayasa diyor ki: 
"Beş yılda bir genel seçim yapılır." Yani, uzatsanız uzatsanız ancak beşinci yılın sonuna kadar ya
sama görevinizi uzatabilirsiniz, yani 1996 yılının 20 Ekimine kadar... Fakat, farz edin ki, Meclisi
miz, 20 Temmuz 1996'ya geldiğimiz halde böyle bir karar almamış olsun, "ağustosta, eylülde ya 
da ekimin ilk haftasında genel seçim yapılacaktır" diye bir karar almamış olsun; o zaman kendili
ğinden harekete geçmesi gereken bir mekanizma, Yüksek Seçim Kurulunun mekanizmasıdır. Tıp
kı bir kentte, elektrik akımı kesildiği zaman, bazı yerlerde jeneratörlerin kendiliğinden devreye gir
mesi gibi sistemin içinde de jeneratör vardır. Sistemin içinde Yüksek Seçim Kurulunun, genel se
çimler bakımından, o tarihte, yani 20 Temmuz 1996'da, biz -Allah göstermesin- bir diktatörlük he
vesine, Meclis diktatörlüğü hevesine falan kapılmış olsak, seçime gitmiyoruz havasına girmiş ol
sak, o jeneratörün devreye girmesi ve takvimi ilan etmesi gerekirdi. Şimdi genel seçim zorunlulu-
ğuyla, demin tarif ettiğim ara seçim zorunluluğu arasında bir fark olmadığına göre, bir anayasacı, 
bir hukukçu olarak benim düşüncemce, arkada bıraktığımız 20 Temmuzda Yüksek Seçim Kurulu
nun, ara seçim takvimini ilan etmiş olması gerekir idi. (ANAP ve RP Sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini niçin ilan etmemiştir, niçin ilan etmemiş olabilir? Ora
da da Anayasanın yazılımından ileri gelen bir tereddüt var gibi geliyor bana. Çünkü, Anayasa "üye
likler boşalınca ara seçime gidilir" diyor; fakat, ondan sonraki cümlesinde "boşalan üyeliklerin sa
yısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulmuşsa ara seçime karar veriliyor" diyor; iki değişik ifade 
kullanmış. Aslında... 

EKREM PAKDEMİRLl (Manisa) - Ayrı ayrı cümleler... 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Ayrı ayrı cümleler, ayrı ifade kullanmış. 
Ben, o tereddüt haklıdır demiyorum. "Karar verilir" deyince, sanki, Meclis, o konuda karar ve

recekmiş gibi bir izlenim çıkabilir; ama, cümlenin bütününe bakarsanız, orada özne olarak ya da 
eski deyimiyle fail olarak, Meclisten söz edilmiyor, "karar verilir" diyor. Demek ki, organlardan bi
ri, elbette ki, evleviyetle, öncelikle Meclis; ama, sistemin içindeki organlardan biri, bu kez, yargı 
organı niteliğindeki Yüksek Seçim Kurulu. Anayasa, bütün organları, yasama ve yargı da dahil, 
herkesi bağladığına göre, Yüksek Seçim Kurulunun bu karan vermesi gerekirdi. 

O bakımdan, bizim, Parti olarak, işin hukuksal gerekliliği açısından hiçbir tereddütümüz yok
tur ve geçmişte de bu tereddüt bulunmadığı için, zaten, 14 Aralıkta yapılmayan seçimin 18 Aralık
ta yapılmasını istemişizdir ve o tarihten beri de isteyegelmişizdir. 

Sayın Başkan, bütün bunları söyledikten sonra, sözlerimi sununla bitirmek istiyorum: Sistem, 
yine de çaresiz değildir. Bu ara seçim yapılmazsa, bütün Meclisin ya da en azından, Mecliste bu 
konuda belli bir şekilde oy kullanmış olanların, Anayasayı ihlal suçuyla karşı karşıya kalmamaları 
gerekir. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Çünkü, bu, Meclise yakışmaz; ama, suçun, başkaca da 
tarifi yoktur. Yani, ortaya çıkacak olan durum, bir Anayasa ihlalidir. Ceza Kanununa bakarsanız, 
146 ncı madde falandır; ama, oralara gitmeye gerek yok değerli arkadaşlarım; Meclis, kendi jene
ratörüdür. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - O tarafa söyle AllahaşkınaL 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Meclis, bu akımı kesme durumları ortaya çıkmışsa, kendi 
içinde de bunu onarabilir. Bugün, bir onarma günüdür. Şimdiye kadarki parti tutumlarımız ne olur
sa olsun, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Anayasayı ihlal eder durumda bırakmamamız gerekir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Cumhuriyet Halk Partisi, oy versin o zaman!.. 

MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Onun için, Meclis içindeki başka yaptırımlarına sıra gel
meden -çünkü, yaptırımlar yine vardır; bu gibi durumlarda, yine, sistem içinde, Meclis soruşturma
sı denilen bir kurum da vardır; yani, bu ret kararı dolayısıyla sorun tamamen bitmiş olmayacak- bu
nu isteyenlerin, bunun bir Anayasa emri olduğuna inananların, bu kez, Meclis soruşturması açılma
sı ve bu konunun, önce Mecliste, sonra da yetkili yargı organında görüşülmesini isteme hakları do
ğacaktır. 

MELİKE HAŞEFE (İstanbul)-İktidar mısınız, muhalefet misiniz?!. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - O noktalara gelmeden, bugünün büyük bir fırsat günü ol

duğunu düşünüyorum. 
CENGİZ BULUT (İzmir) •— Grup adına söylüyorsun bunları değil mi Hocam? 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - Aslında, üzüntüm de, bu fırsatın daha önce kullanılmamış 

olmasıdır... 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Hiçbir zaman geç değildir Hocam... 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) - ...ama, demokrasiye ve insan haklarına inanmış bir parti 

olarak, bu konuda, hiç olmazsa, bizim gönlümüz rahattır. 
Çok teşekkür ederim. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Oltan Sungurlu; buyurun. 
Sayın Sungurlu, süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; Anavatan Partisi Grubu adına bu rapor üzerinde görüşlerimi belirt
meden önce Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Yüce Meclise saygılar sunarken, çok yoğun bir çalışmanın sonucunda, seçim bölgelerindeki 
milletvekillerini bu yaz sıcağında tekrar Ankara'ya yormak zorunda kaldığımız için milletvekili ar
kadaşlardan da özür dilerim. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Bunu, her sene yapıyorsunuz! 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Zannediyorum ki, birkısım arkadaşlar belki 

üzülmüştür; ama, Yüce Meclis genelde bize teşekkür edecektir. Çünkü, Anavatan Partisi olarak, bu 
sene Anayasa değişikliklerini gündeme getirdik ve Yüce Meclis tatile çıkarken, Anayasayı değiş
tirmenin şevkiyle tatile çıktı. Onlara, Anayasayı değiştirme fırsatı veren Anavatan Partisi, bu defa 
da, Anayasayı ihlal etmeme, Anayasayı ihlal eden bir Meclis olmama fırsatını vermek istedi; o ne
denle, bu tatilde arkadaşları buraya getirerek yorduk. (ANAP sıralarından alkışlar) Bunun için, Yü
ce Meclisin ve sayın milletvekillerinin bu yorgunluktan zevk duyacağına, Bosna-Hersek gibi, ül
kemizin son derece ciddî bir mevzuunda, Yüce Meclisin, yine, görev yapmaktan zevk duyacağına 
inanıyor ve tekrar saygılarımı sunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, seçim işi, mutlak, iki ana cephesi olan bir iştir; birisi hukukî, diğe
ri siyasî cephesi. Bizim, bu defa Meclisi toplamaktaki gayemiz, hukukî ağırlığa dayanmaktadır, 
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Anayasanın bir zorunluluğuna dayanmaktadır ve Anayasanın 78 inci maddesi, bir ara seçimi zo
runlu kılmaktadır. 

ALİ ESER (Samsun) — Ne zaman? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın milletvekilleri, bu meselede birçok hu
kukçu, basında, komisyonlarda ve Mecliste görüşlerini ifade etti. Ben, işin hukukî cephesi üzerin
de çok fazla durmamaya gayret edeceğim -belki sonunda zamanım olursa, tekrar hukukî tarafına 
dönerim-ancak, Anayasanın bu hususla alakalı hükümlerini birlikte bir okuyalım: 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir." Bu, 
bir hüküm; cümle bitiyor. 

"Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır..." 
ALİ ESER (Samsun) - Yani, az yapılır diyor. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Yani, az yapılır, istikrar sağlanır diyor. 
"...ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez" hükmünü de koyuyor. 

ALİ ESER (Samsun) - Çok sık yapılmaz diyor. 
BAŞKAN - Sayın Eser, sizin tasdik etmenize gerek yok; Anayasadan okuyor çünkü. 
ALİ ESER (Samsun) - Ben de yorum getiriyorum efendimi 

BAŞKAN - Lütfen efendim... İstirham ediyorum... Lütfen... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Efendim, Teknik Üniversitede, arkadaşımız, 

anayasa dersi okumuştu, herhalde oradan hatırlıyorlar! 

Bunun istisnasını koyuyor "ancak" diyor -ancak, nedir; istisnadır; farklı durumu ifade ediyor-
boşalan üyeliklerin sayısı üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde ara seçimlerin üç ay için
de yapılmasına karar verilir..." Yani, otuz ay falan beklenilmez. Eğer, yüzde beşi bulmuşsa, derhal, 
ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasına karar verilir. Bu "ancak" ile istisnai hükmü getirmiş. 

Aşağıda tekrar toparlamış, müstakil bir fıkrada başka bir genel hüküm koymuş: "Genel seçim
lere bir yıl kala, ara seçim yapılamaz." Demek ki, ister yüzde beş boşalsın, isterse 1 kişi boşalsın, 
bir yıl kala ara seçim yapılamaz. 

Anayasanın bu hükmünü, çeşitli taraflarıyla, arkadaşlarımız izah etti; ama, bunun bir başka hu
kukî tarafı var. Siyaset ile hukuk, elbette ki, birçok ahvalde iç içedir. Bu ülkedeki birçok seçim çev
resinin, şu anda, Parlamentoda temsilcisi bulunmamaktadır; birçok seçim çevresinin seçme hakkı, 
kendisine verilmemiş bulunmaktadır; bu, anayasal hakları olmasına rağmen... Yine, ülkenin hâki
miyeti gereği, ülkemizin birçok coğrafi bölgesinde, şu anda seçim yapılmamıştır. Gerek devletin 
hâkimiyeti gerek ülkenin hâkimiyeti noktasından, bunlar, anayasa hukuku ve genel hukuk hüküm
leri açısından fevkalade münakaşayı mucip noktalardır; Türkiye'nin, gerek iç gerekse -çok üzerin
de durduğumuz- dış itibarı açısından, her gün, üzerinize celp edilecek birçok tenkidin sebebi olan 
noktalardır. Bunun da hukuk siyaseti açısından önemine ayrıca değinmek istiyorum. 

1994 yılı aralık ayındaki, ara seçim, Yüksek Seçim Kurulunca, Anayasa Mahkemesinin bir ka
rarına dayanarak -çünkü, ö kanun hâlâ duruyor ve iptal edilmemiş bir ara seçim kanunudur- durdu
rulmuştur. Biz, Anavatan Partisi olarak, 18 Aralık'ta, seçim yapmak için, diğer siyasî partilerle bir
likte hareket ettik; ancak, İktidarın Doğru Yol Partisi kanadı, "kıştır, seçim yapamayız; bahara bu
nu yaparız" dediler. Elbette 18, Parlamentonun İktidar kanadının bu sözünü tutacağına hepimizin 
inanmak zarureti vardı; o günden bugünlere geldik... 

Biz, Haziran ayı geldiğinde, Yüksek Seçim Kurulunun "eğer, Meclis karar almazsa, ben seçim 
yaptırmam" sözünü gördük, duyduk. 
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Bize göre, yanlış bir karardır; hiç hoş görülecek bir tarafı yoktur. Bütün diğer seçimlerde, gü

nü geldiğinde, Meclisin kararını beklemeyen Yüksek Seçim Kurulu, her ne halse, bu mevzuda 
Doğru Yol Partisi ile aynı düşüncedeydi; Meclisin karar alması lazım geldiği görüşünü ileri sürü
yordu. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Şaibe altında kalmıştır!.. v 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Ben, Sayın Mümtaz Soysal Hoca gibi, bu hu
susta, Yüksek Seçim Kuruluna hiç de hoşgörüyle bakmadığımı burada ifade etmek isterim. Her se
çimi otomatik olarak başlattıran bu kurul, ara seçimde, Anayasanın emrine rağmen, otomatik ola
rak bu seçimi başlatmamıştır. 

Şimdi, bakınız, muhterem milletvekilleri, bu kanun teklifini vermenin ötesinde, benim de bu
lunduğum ortamlarda, Sayın Genel Başkanımız, Doğru Yol Partisi Genel Başkanına ve Cumhuri
yet Halk Partisi Genel Başkanına, birkaç defa, ara seçimin, Anayasa gereği olduğunu hatırlattılar. 
Sayın Doğru Yol Partisi Genel Başkanı "ben, bazı hukukçulara incelettim, o görüşte değiller; arka
daşlar incelesin; eğer, bir zaruretse, elbette yapalım" dedi. Her defasında aynı cevabı aldık. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin, zaten, başlangıçtan sonra -biraz 
sonra o beyanlardan bir kısmını okuyacağım- bir anayasal zorunluluk olduğunu ifade ediyordu ve 
yine ifade etti ve "elbette" dedi; ama, biz, bu seçimi yaptırma şansına sahip olamadık. Hatta, bir de
fasında, Sayın Genel Başkan, "Sayın Başbakanım, bu hukukçular kim?" dediğinde, heyette bulu
nan Sayın Coşkun Kırca "ben değilim" diye fırladı; yani, orada, böyle bir suçu kabul etmedi. Nite
kim, şimdi, muhalefet şerhiyle de... Nasıl bir muhalefet şerhiyse, oyu İktidarın lehine kalktı, muha
lefet şerhini bizim tarafımıza verdi; o da bu şekilde, bu işe iştirak etti; am, o gün, yerinden fırladı 
"ben, bu hukukçu değilim" dedi. Biz, Doğru Yol Partisi Sayın Genel Başkanının, bugüne kadar, bü
tün ısrarlarımıza rağmen, hangi hukukçunun görüşüne istinat ettiğini öğrenme şansına sahip olama
dık; ama, baktık ki, bu işin faili meçhul; sonucunda, ortada kalacak... "Biz yapılsın demiştik... Biz 
de istiyoruz demiştik... 

Bütün ısrarlarımıza rağmen, Meclis tatile girinceye kadar, bizim, yalnız, Komisyonda 41 gün 
bekleyen teklifimizin gündeme alınma şansı olmadı. Bu defa, faili tespit etme ihtiyacı var; yani, ya 
bu kanun teklifi geçecekti, Yüce Meclis anayasa ihlal etmeyen bir Meclis olacaktı yahut da fail bel
li olacaktı. Aslında, biz, faili ve failleri biliyorduk; ama, bunun tevsik edilmesi zarureti vardı. 

Bakınız, sayın milletvekilleri, 1991 seçimlerinden bir Koalisyon Hükümeti çıktı... Elbette çı
kar, yarın da çıkacaktır; ama, o seçimlere giderken, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı -şimdiki Sa
yın Cumhurbaşkanımız- "eğer yüzde 35'in altında oy alırsam, ben, bu İktidara devam etmem; tek
rar, süratle seçim kanunu yapar, seçime giderim" dedi. Biz, kendisi Başbakanken, bunu defaatle ha
tırlattık, "böyle bir sözünüz var millete; 'yüzde 35'in altındaki oyu içime sindiremem' demiştiniz". 
dedik. Halbuki, aldıkları yüzde 28 oranındaki oyun içindeki ödünç oyların miktarını hepiniz bili
yorsunuz; çünkü, ödünç oylarla iktidara gelmişlerdi;,ama, bu yüzde 28 -ödünç- oyu içine sindirdi 
ve yüzde 35'in... (ANAP sıralarından "yüzde 27" sesleri) "Yüzde 27" diyor arkadaşlar, ben, 1 pu
an da fazla vermişim; her zaman insaflı olduğumu takdir edersiniz. 

Şimdi, bakınız, Sayın Cumhurbaşkanımız, o dönemlerde, muhalefette iken, terörden bir kişi 
ölse, ağzını doldüra doldura "ülke kan gölü halinde" derdi; hatırlayınız... 

. ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Daha dün albay öldü... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Artık, şiirlere dönüşen bir beyanı vardı, çok 
acıklı sahneler çiziyordu, "ülke kan gölü" diyordu, "ödünç oy" istiyordu ve "acilen seçime gidilme
sini" istiyordu. , 
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Ama, buna rağmen, 1991'den sonra, bu beyanlarınıza uymadınız ve iktidara devam ettiniz. 

Bu mevzuuda -Hikmet Çetin'in de var; ama, onu sonra söyleyeceğim- bakınız, 1991 seçimle
rine gitmeden önce, Sayın Süleyman Demirel'in "derhal seçim yapılması lazım geldiğine" dair ga
zete kupürlerinden kesebildiğim görüşleri şu iki dosya. 

Yine, Sayın Erdal İnönü'nün -o tarihteki Genel Başkanın- "ara seçim yapılmasının bir anaya
sal zorunluluk olduğuna ve derhal seçim yapılmasına" dair görüşleri de şu dosya... 

Şimdi, bakınız, onların görüşlerinden çok az bir şeyler okuyacağım. Sayın Süleyman Demi
rel'in bir tek beyanını okuyorum; çünkü, diğer bütün beyanlarını biliyorsunuz, ezberlediniz artık, 
darbımesel oldular, atasözü haline geldiler. 24.3.1991; Sayın Süleyman Demirel, Doğru Yol Parti
si Genel Başkanı: "Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil niteliğini yitirmiş durumdadır. Parlamen
to müddetini doldurmuştur. Bu müesseseyi daha fazla yıpratmamak lazım." 1991 de söylüyor... Ha
tırlıyor musunuz, 1991'de, millet, Parlamentoya karşı, bugün söylediği kötü sözleri, utanç verici 
sözleri, reaksiyonları gösteriyor muydu?.. 

Şimdi, bugün, -gerçeği inkâr etmenin bir faydası yok- birçok parlamenterin, milletin içinde 
düştüğü zor durumları hepimiz biliyoruz ve bütün toplantılarda -televizyonlarda da izliyoruz- va
tandaşın Parlamentoya söylediği sözleri duyuyoruz... 

İşte, Süleyman Demirel'in 1991 yılında söylediği sözler... Herhalde, bugün bu bizi ne alaka
dar eder diyemezsiniz; çünkü, bu sözlerle sizi iktidara taşıdı, bu sözlerle buraya geldiniz. (DYP sı
ralarından gürültüler) 

Bakınız, bu söz, 1991'in üçüncü ayında söylenmiştir. Yalnız bu söz bile, Parlamentonun bu
gün içine düştüğü bu durum bile, milletin Parlamentoya karşı bu güvensizliği bile, bugün Parla
mentonun -değil ara seçime- seçime gitmesini gerektiriyor; erken seçim demiyorum, genel seçime 
gitmesi lazım. Çünkü, bundan sonra genel seçim de, artık geç kalmış bir seçimdir; milletin güve
nini kaybetmiş bir Parlamentonun, bundan sonra yapacağı bir seçime "erken genel seçim" demek 
şansı yoktur. 

Sayın Süleyman Demirel'in bir sözünü daha söyleyeceğim: "Fakirin ahi, indirir padişahı..." 
Milletin ahım şimdi hep birlikte seyrediyoruz; ben bu kadar söylüyorum. A 

ALÎ ESER (Samsun) - Sayın Sungurlu, Parlamentoya bühtanlarda bulunuyorsunuz. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Bakınız, muhterem milletvekilleri, Parlamen

toya yapılan bühtanların haksız olduğunu, Parlamentoya yapılan saldırıların haksız olduğunu bili
yorum; ama, bu saldırıların sebebinin siz olduğunu da -fırsat bulursam- biraz sonra anlatacağım. 
Siz derken, sizin iktidarınızı kastediyorum... 

Sayın Erdal İnönü, 22.4.1991 tarihli basın toplantısında, "Hodri meydan! Erken seçim diyo
rum; Özal hiç oralı olmuyor" diyor. 

21.5.1991 tarihinde, Bulancak'ta, "ANAP, ankette yüzde 12-13 oy almış, halk onları istemiyor 
-ANAP kongresini kastederek-bu motora kaptan bulun" diyor. 

Bunlar birbirlerine düştüler; şu anda merak ediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi kaçıncı kong
resini yapıyor?!. Kaçınca genel kurul?! 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Kaçıncı katta? 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Kaçınca katta?.. 
Şimdi, bakınız, Anavatan Partisinin yüzde 12-13'lere düştüğünü söylüyor ve bu sebeple de er

ken seçim istiyor; ama, cumhuriyet Halk Partisi artık yüzde 10 barajını aşamaz hale geldi, hele bu
günkü görüntüsünden sonra... Fırsat bulursam onu da anlatmaya çalışacağım. 
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5.6.1991 tarihinde, Sayın Erdal İnönü -dikkat ediniz- grupta diyor ki: "Menfaat temin edece

ğini belirterek oy istemenin cezası, üç yıla kadar hapistir." Yine, "Hükümet, partizanca tutumuyla, 
istediği beldelerde seçim yaptırıyor" diyor. Herhalde bugünkü Hükümeti anlatıyor, istediği yerler
de partizanca seçim yaptırıyor diyor ve devam ediyor, "seçime gittiği yerlerde, bakanlar, hizmet 
vaat ederek oy alıyorlar" diyor ve bunun için de, o bakanların üç yıla kadar mahkûmiyetini ve bu 
sebeple de acilen seçime gidilmesini istiyor. 

Peki, Kilis meydanında sallanan Yetki Kanununda, vilayet kanununda, Sayın Erdal İnönü'nün 
imzası yok muydu?! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Hesap verecek! 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Bugün için, 1991 ile kıyas edilemeyecek ka
dar farklı bir durum olduğunu, ben, sizin takdirlerinize, sizin vicdanlarınıza sunuyorum ve bu ko
nuşmalarla kıyas etmenizi istiyorum. 

10.8.1991 tarihinde -hele burayı dinleyin- Türk-İş Genel Başkanı Sayın Şevket Yılmaz'ın zi
yareti esnasında -yer ve zaman gösteriyorum- İnönü, "işçi çıkarmaları toplumsal facia haline gel
miştir. Çözüm, iktidarın seçimle değişmesidir" diyor. Şimdi, işçi çıkarmalarını, işçi eylemlerini, 
memur hadiselerini görüyoruz... Şimdi, bir 1991'de söylediğiniz duruma bakınız, bir de bugünkü 
duruma bakınız... 

Şimdi, Sayın İnönü, 4.4.1991 tarihli Cumhuriyet Gazetesindeki beyanında da, "genel seçim
den bir yıl önce ara seçim yapılması anayasal zorunluluktur" diyor. Sayın Erdal İnönü'nün bu mev
zuda, Anayasa Komisyonunda, resmî zabıtlara geçmiş çok daha kesin beyanları var; ama, bu be
yanlar ne sağlar!.. Sonra, bana, "efendim, siz hep eski genel başkanlardan bahsediyorsunuz, yeni
ler yok mu" diyeceksiniz; varsa söyleyeceğim; ama, siz, bu genel başkanlarınızla millete vaatlerde 
bulundunuz ve iktidara geldiniz; bu genel başkanların beyanlarıyla Anavatan Partisini kötülediniz, 
ödünç oy istediniz, iktidara geldiniz... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)-İftiraattınız... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Siz, her gün yeni bir genel başkan değiştirip, 

her gün yeni bir kongre yapıp, yarın kirleteceğiniz yeni bir beyaz sayfa açarsanız, biz sizinle nasıl 
baş ederiz?!. (ANAP sıralarından alkışlar) Kaldı ki, Cumhuriyet Halk Partisi, yeni bir kongrede; ki, 
o kongreden de yeni bir beyaz sayfa çıkıp çıkmayacağını bilemiyoruz... Ama, bakınız, siz, her mev
zuda, millete vaat ettiklerinizle kabili kıyas olmayan bir durumdasınız. 

Bakınız, Hikmet Beyin bu konuda söyledikleri var; zamanım çok azaldı, onun için bunları 
okumayacağım; ancak, Hikmet Bey'in, Cumhuriyet Halk Partisinin yalnız dünkü toplantısında söy
lediklerini söylersem, yeter. Bakınız, Hikmet Bey, ta 1991'den beri, Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Sekreteri olduğu günden beri, bunun bir anayasal zorunluluk olduğunu söylüyor; ama, dün, ne 
diyor; dün, çok enteresan bir şey söylüyor; diyor ki: "Bu, bir anayasal zorunluluktur; ancak, ülke
nin içinde bulunduğu şartlar itibariyle, arkadaşlar ister Anayasaya uyarlar, isterse ülkenin şartları
nı düşünürler." 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, bu Meclis, anayasa değiştirmek için, hukuk yapmak için bu
rada 40 gün hapis kaldı. Eğer, bu İktidar hukuka bu kadar saygılıysa, bu Meclisi 40 gün burada tut
manın âlemi neydi?! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Millet, Meclis anayasa yaptı, 
hukuk yaptı diye sevindi; ama, Meclis, bugün, Anayasayı ihlal eder hale geldi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın efendim. 
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\ AHMET SAYIN (Burdur)-Anayasa bir defa ihlal edilirse ne olur (!..) 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Biz, yıllarca bir sözün hesabını veremedik. 
Sayın Sayın, oradan, "Anayasayı bir defa ihlal edersem, ne olur" diye söylüyorsun... Ben, ku- ' 

surumuzu söyleyeyim: Biz, merhumun bütün değerli sözlerinin yanında, bir tek bu sözünün, sene
lerce hesabını veremedik; hesabını verirken köşe bucak kaçtık; veremedik; ama, Cumhuriyet Halk 
Partisi gibi bir parti, açık açık, Anayasanın ihlalini, Genel Başkanının ağzından, eğer, bir grup ka
rarı gibi tebliğ ediyorsa... Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi, "biz bunun yanındayız" derken, Hocam, 
bütün bunları anlatırken, neyi anlatıyor?.. 

Şimdi, bakınız, siz, Anayasa Komisyonunda, bu teklifin reddi için gerekli miktarda oy vere
ceksiniz, buraya 5 kişiyle gelip Partinizi temsil edeceksiniz, İktidar ortağınızı çok basit meseleler
de zorlarken bu meselede ağzınızı açmayacaksınız, sonra "biz hukuka saygılıyız" diyeceksiniz; bu
na kim inanacak?! 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-İkiyüzlülük bu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Doğru Yol Partisi, baştan beri, açıkça tavrını 

koymuş, "ben, Anayasayı ihlal edeceğim" diyor; onun yükünü çekiyor; onun tavrı daha açık; bu ih
lali göze almış; ama, Öteki taraf ne diyor? Siz, var mısınız yok musunuz? Siz ne âlemdesiniz, ne
redesiniz?.. 

Sayın milletvekilleri, İktidar, "tam meseleleri hallediyorduk; geldiniz, bu işe el koydunuz; mil
let seçim mi istiyor" diyor, doğru; hangi meseleyi hallediyordunuz? İşsizlik mi? 

Sayın Başkan, zamanım çok az kaldığı için bunları kısa kısa geçeceğim. 
Köylü perişan. 
Esnafın 34 bini Bağ-Kur primlerini yatıramadığı için, bir an önce hapise girmek için kuyruk

ta; kepenk kapatmış. 
Memur ve işçinin meselelerini burada benim anlatmama artık ihtiyaç var mı?.. 
Terör, hangi durumda; işte görüyorsunuz. 
"Dış itibar " diyorsunuz; dış itibarımız var mı? Suudi Arabistan'daki idam kararları bile bizim 

dış itibarımızla alakalıdır. Elektrik kesintileri kapıya dayandı... 
Bakanlar Kurulu toplanıyor mu?.. Toplandığı zaman ne yapıyor: Avukatların borçları ödene

cek... Bu nasıl Bakanlar Kuruludur ki, avukatların borçlarıyla uğraşıyor; başka bir işi yok! Yani, 
para verdiniz de, Maliye Bakanlığı ödemedi mi?!. 

Şimdi, bakınız bu Hükümete; bu Hükümetin bakanları güvenoyu verdi mi? Bu Hükümetin ba
kanlarının bir kısmı, bu Hükümete güvenoyu vermedi. Bu Hükümet güvenoyu aldı mı? Almadı. 
Bakınız, bir eski bakanınız diyor ki: "Bu İktidar, Hükümet Programında, vaat ettiklerinin yüzde 
10'unu bile gerçekleştiremedi." Bu, Sayın Ercan Karakaş'ın, televizyonda, canlı yayında beyanı. 
Yani, siz, dört yılda, seçimlerde vaat ettiklerinizin değil, Hükümet programında bile vaat ettikleri
nizin yüzde 10'unu gerçekleştirememişken, "biz, tam işleri düzlüğe çıkarmışken, siz ne diyorsunuz" 
diyorsunuz... 

Millet seçim istemiyor; doğru. Millet canından bezmiş, millet geçim derdine düşmüş; hangi 
seçim... Ama, milleti bu hale kim düşürdü?!. Yani, milleti bu hale düşürmüş olmaktan zevk mi du
yuyorsunuz?!. Hangi millet ki, önüne seçim sandığı konup, memleketin idaresinde söz sahibi ol
maz; ama, milleti o kadar canından bezdirdiniz,ki, seçim sandığını bile gözü görmez hale gelmiş... 
Bununla iftihar edecek haliniz mi var?!. Ülkede, politikaya, devlet hayatına o kadar güvensizlik do
ğurdunuz ki, 1991 seçimlerinde vaat ettiğiniz hiçbir şeyi öylesine yapmadınız ki, millet, artık, se
çimin ne getireceğinden endişeye düştü, kuşkuya düştü. 
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Şimdi "biz, tam işi yoluna koymuştuk, siz geldiniz, işimizi bozuyorsunuz, millet seçim derdin

de mi" diyorsunuz. Yani, siz ne diyorsunuz? Siz, dört senedir hiçbir şeyi halletmemişsiniz, Türki
ye eksiye gitmiş... Türkiye'nin eksiye gittiği zamanda, siz, bazı ulusal propaganda odaklarını temin 
etmekle meseleyi çözeceğinizi zannediyorsunuz. > 

Siz "muhalefetin, size gerekli desteği vermediğini" söylüyorsunuz. Muhalefetin size destek 
verme mecburiyeti'mi var?! Kaldı ki, biz, bu Parlamentoda, bugüne kadar görülmemiş şekilde bir
çok kanunda size destek verdik. En sori, anayasa değişikliği konusunda, başından beri hiç içinde 
bulunmayan Sayın Başbakan, geldi, son günde işin içine girmek istedi ve anayasa değişikliği, Sa
yın Başbakan sebebiyle, burada, kilitlendi, görüşülmez hale geldi. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Siz terk ettiniz. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Kalktı, çıktı "ben, bu Anayasayı Anavatan 
Partisinin çıkardığını kabul edeceğim ve bunun için, propaganda yapmayacağım; bunu siz çıkardı
nız, kabul ediyorum" dedi, elini bu işin içinden çekti ve Yüce Meclis, Anayasayı değiştirdi. 

Şimdi ne yaptı; bantlar hazırlatmış, mahallî televizyonlara gönderiyor, mahallî televizyonlar
la propaganda yapmak istiyor.(ANAP sıralarından "Yalova?.. Yalova?.." sesleri) 

Bakınız, işte, dün verdiği söz de ortada bugün yaptığıda ortada... Nereye gönderirse gönder
sin... Ulusal basını veya ulusal basının bir kısmını belirli yollarla bazı propagandaya zorlayabilir; 
acaba, mahallî basını nasıl zorlayacak; valileri mi kullanacak?.. Valilerle mi bu işin peşine gide
cek?.. Zannediyorum ki, geçen ara seçimde valileri yeteri kadar kullandı. 

Sayın Başkan, ister istemez sözlerimi bitirmek zorundayım. 
Sayın milletvekilleri, İktidar sözcüleri -biraz sonra da göreceğiz- sinirleniyorlar. Biz, bir ana

yasal hakkı söylüyoruz, işte, iktidarın diğer ortağı, anayasal mecburiyet olduğunu söylüyor, "Türk 
Ceza Kanununun 146 ncı maddesinin ihlalidir" diyor, insaf edin; Yassıada'da idam edilen insanlar, 
146'yı ihlale teşebbüsten idam edildiler... Şimdi, bakıyoruz geriye, o kararı veren hâkimler düşün
sün; bugün, o gün onlara "haksızdır" diyenler düşünsün; bugün, bu Parlamentoda, siz, yaptığınız 
fiili düşünün... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Şimdi hepsi kolkola. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Yassıada'da o insanlara yapılan muamele, ya

pılan haksızlık; bugün, sizin bu tutumunuz karşısında, ne kadar daha açıkça meydana çıkıyor... 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, konuşma süresi bir saat mi?! 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın milletvekilleri, görüyorum ki, İktidar 
sinirleniyor, çok sinirleniyor; bu, Yalova seçimlerinden sonra "seçim" sözü onları iyice çileden çı
karıyor; devletin ve iktidarın bütün imkânlarına rağmen, Yalova seçimlerinde, Anavatan Partisinin 
birinci parti oluşu... 

Sayın Hikmet Çetin'in şurada bir sözü var; "ne kadar kaçsanız, kurtulamazsınız; görünen da
ğın dibi çabuk gelir" diyor. Anadolu'da halkımızın bir sözü var, "kaçtığınız yere kadar sizi süpür-
teceğiz" derler. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Şimdi kaçıyorsunuz, Yalova seçim
lerinden sonra iyice kaçıyorsunuz; bunu herkes görüyor. Bir de sinirleniyorsunuz; yani -halkımızın 
tabiriyle- ağzınızı bozuyorsunuz. Geçen gün bir basın toplantısında söyledim, ağzınızı hiç bozma
yın; bozmayın; çünkü, Yalova'da biberi size gösterdiler. Milletimiz, önümüzdeki ilk seçimde, ağ
zınızı bozmaya da ilave bir ceza verecek, ağzınıza biber koyacak. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
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Sayın Sungurlu, konuşmanız sırasında "Meclis, kırk gün hapis kaldı" şeklinde bir cümle kul

landınız; acaba, bu cümlenizi, "Meclis kırk gün geceli gündüzlü çalıştı" şeklinde düzeltebilir mi
yiz? '. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) - Sayın Başkan, elbette ki, meramımı anlatmak 
için seçtiğim kelime yanlış olabilir; ama, bu Yüce Meclis, o görevi yerine getirmek için, geceli gün
düzlü, Ankara'ya ve Meclise kendini -halkımızın tabiriyle- hapsetti ve çalıştı. Bu, başkası tarafın
dan bir mahkûmiyet değil, Meclisin görevini yerine getirmek için sarf ettiği gayretti. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Anayasa değişikliğini çok engellediniz Sayın Sungurlu. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Kcrimoğlu. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Anavatan Grup Sözcüsü, Cumhuriyet Halk Partisinin 

tutarsız, ne yaptığı belli olmayan, Anayasayı ihlal ede'n tutumu olduğunu beyan etti burada. Sataş
ma nedeniyle söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN - Zabıtlara bakayım efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Nevzat Ercan; buyurun efendim. (DYP sıralarından al

kışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
DYP GRUBU ADINA NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, muhterem milletvekil

leri; 15 Ekim 1995 tarihinde milletvekili ara seçimleri yapılmasına ilişkin kanun teklifinin Anaya
sa Komisyonunda reddedilmesi üzerine, Komisyonun bu redde ilişkin raporu üzerinde, Grubum 
adına söz almış bulunuyorum; Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ben de, Sayın Sungurlu gibi, ara seçime ilişkin teklif üzerinde, evvela 
hukukî cephesiyle, sonra da siyasî cephesiyle ve bittabiî, ülkenin içinde bulunduğu şartları da dik
kate alarak meseleye yaklaşmak istiyorum. 

Tabiî, bu demokratik bir platform; burada çok farklı görüşler olacak. Bu ara seçimin yapılıp 
yapılmaması konusunda da, kimileri, Anayasaya aykırılıktan söz edecek, kimileri, Anayasaya ay
kırılık yoktur şeklinde beyanlarda bulunacak. Bunlar burada konuşulacak; ama, abanın altından so
pa göstermek gibi bir yaklaşımı tehditkâr buluyorum, siyasî anlayışıma ve siyasî terbiyeme uygun 
düşmediğinden söz etmek istiyorum. Bunları burada konuşacağız, Meclis bunları tartışacak; bu 
Meclis, bunları burada açıkyüreklilikle tartışacak, müzâkere edecek, sonuçta oylaması yapılacak ve 
Meclis karar alacak; Meclisin aldığı bu karara herkes rıza gösterecek, herkes bu karara uyacak. El
bette ki, yapıcı birtakım dayanaklarınız varsa, anayasal dayanaklarınız varsa, hukukî dayanakları
nız varsa, gerekçeleriniz varsa, onları ortaya koyacaksınız; ama, bunun dışında, asla doğru bulma
dığımız, ayıp saydığımız birtakım yol ve yöntemlerle bu Meclisin iradesini yönlendirmeyi doğru 
bulmadığımı bir vesile ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın 78 inci maddesinde, Millet Meclisi üyeliklerinin boşalma
sı halinde ara seçime gidilmesi, belli şekillerde ele alınmış ve düzenlenmiş. Peşinen ifade edeyim 
ki, bizim görüşümüz, ara seçimin yapılması için bir zorunluluk yok, anayasal bir zorunluluk yok, 
hukukî bir zorunluluk yok. 78 inci maddede, zorunluluk, bir halde öngörülmüş; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üye tamsayısının yüzde 5'i nispetinde boşalma olduğu takdirde -ki, ona tekabül eden 
milletvekili sayısı 23'tür- üç ay içerisinde seçime gitme zorunluluğu vardır; işte, emredici hüküm 
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budur. Aksi takdirde, yüzde 5'in altında bir boşalma söz konusuysa, burada, seçimlere gidilmesini 
emreden bir hüküm yer almış değildir. Bu, tamamen ihtiyarîdir, Meclisin iradesine, Meclisin kara
rına mevdu bir husustur. O bakımdan Anayasaya aykırılık söz konusu değildir. > 

"Boşalma halinde, yüzde 5'in altında bir boşalma olması halinde, bir seçim döneminde, ara se
çim, bir defa yapılır" ibaresini, birileri, bir başka biçimde yorumlayabilir, ona saygı duyarım; ama, 
bizim yaklaşımımıza da, bizim dışımızda farklı yaklaşanların saygı duyması lazım; birbirimizi teh
dit ederek değil... 

Peki, biz, böyle bir hukukî, anayasal zorunluluk yok derken, acaba, dayanağımız, gerekçeleri
miz nedir, kısaca onları özetlemek istiyorum. 

"Bir defa" ibaresi yer almış; yani, bir seçim döneminde bir defa ara seçim, yapılır, birden zi
yade yapamazsınız. Kanun vazıının, kanun koyucunun buradaki amacı, bir seçim döneminde, yüz
de 5'in altında boşalma olması halinde, ara seçime, birden fazla gidilemeyeceği hükmünü vaz et
miş; kanun koyucunun maksadı bu. Aslında, o maddeyi bütünüyle okursanız, ülkeyi sürekli bir se
çim atmosferinde bulunmaktan kurtarmak istiyor. Kanun koyucunun iradesi, ülkede, devamlı, sık 
sık seçim yapılmasını ve ülkenin bir seçim atmosferi içinde tutulmasını uygun bulmadığı için, böy
le bir düzenlemeyi uygun bulmuş. 

Değerli milletvekilleri, kaldı ki, 1982 Anayasasının 78 inci maddesine ilişkin Danışma Mecli
si zabıtlarını, Millî Güvenlik Konseyi tutanaklarını tetkik ettiğiniz zaman, buna dair bir sarahat yok, 
bir açıklık yok. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - İfadenin kendisi sarih. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Ancak, o tarihteki Anayasa Komisyonu zabıtlarını tetkik 

ederseniz, orada gayet açık. Bir komisyon üyesinin, Başkana tevdi ettiği "eğer, 1 üyelik boşalırsa, 
o takdirde, o seçim döneminde ara seçime gidilmesi gerekir mi" şeklindeki bir suali üzerine, Baş
kanın zabıtlara geçen beyanı aynen "hayır, yok" şeklindedir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa Komisyonu Başkanı "bu takdirde, seçim yapılmasına gerek 
yoktur, bir zorunluluk yoktur" şeklinde beyanda bulunacak, bu, zabıtlara intikal edecek; işte, bizim 
dayanağımız bu ve buna benzer birtakım tutanaklardır. 

Ayrıca, aynı zabıtlarda, Komisyon Başkanı Sayın Orhan Aldıkaçtı "ara seçimler, genel seçim
lerden otuz ay sonra yapılabilir" cümlesini kullanmakla, yine Sayın Kemal Dal'ın az evvelki beya
nını teyit etmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, Anayasanın 78 inci maddesinde, genel olarak 
vazedilen "ara seçime gidilir" hükmünün, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde yüzde 5 bo
şalma olması hali için emredici olduğu -diğer bir tabirle, zorunluluk ifade ettiği- bu sayıdan az bo
şalmalar için "gidilebilir" anlamını taşıdığı, yani herhangi bir zorunluluk bulunmadığı açıkça anla
şılmaktadır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Gidilebilirse, niye "gidilir" diye yazmış?.. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bu teklif vasıtasıyla, bu kürsüden he

men hemen, her şey söylenildi, âdeta siyasî bir şova dönüştürüldü, konunun dışında da birtakım şey
ler söylenmek istenildi; Doğru Yol Partisinin ara seçimden kaçtığı iddia edildi. 

Değerli milletvekilleri, İktidarımız döneminde, 5 seçim yapıldı. Yani, bilhassa, bu son 50 nci 
Cumhuriyet Hükümeti dönemi için söylüyorum, 50 ve 51 inci ... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - 51 olmadı daha... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - 50 nci Cumhuriyet Hükümeti için söylüyorum. Bakınız, sırf 

hafızalarınızı tazelemek için söylüyorum: 27 Mart 1994 seçimlerini yaptık. 
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SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) - Rüşvetli seçim... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - 29 milyon seçmen sandık başına gitti -geçerli oy sayısı 29 

milyon-oy kullandı. • 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin çok zor şartları altında, krizin yaşandığı bir dönemde, mil
let, 30 milyona yakın seçmen, bugün burada muhalefet partilerinin bize yönelik olarak söyledikle
ri birtakım şeyleri reddedercesine, Doğru Yol Partisini birinci parti yaptı, 27 Mart 1994 tarihinde. 
Arkasından, 10 Temmuzda ara yerel seçimleri yaptık; Doğru Yol Partisi birinci parti oldu. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Yalan... Yalan... -

NEVZAT ERCAN (Devamla) -Yine, 4 Aralık 1994 tarihinde ara yerel seçimleri yaptık, Doğ
ru Yol Partisi birinci parti oldu... İtirazınız var mı? 

EYÜP AŞIK (Trabzon )-Kaçtınız orada. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bak, şimdi kimin kaçıp kimin kaçmadığını birkaç cümleyle 
söyleyeceğim; beni sabırla dinleyin. 

Arkasından, 4 Haziran 1994 seçimlerini yaptık. Düşünebiliyor musunuz; siyasî iktidar, 5 Ni
san Kararlarını almış, uygulamaya koymuş, çok acı bir reçete!.. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Rüşvetli seçim. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Sizi, biraz düşünmeye davet ederim. 5 Nisan ekonomik ted

birlerini almış.ülkenin geleceği için acı bir reçete sunmuş, arkasından, 4 Haziranda 36 yerleşim ye
rinde seçime gitmiş bu iktidar; halk, DYP'yi birinci parti yapmış. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Devleti tahrip ettiniz. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum; yüzde 40 nispetinde 

bir oy yüzdesiyle Doğru Yol Partisini birinci parti yapmış. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Rüşvetli seçim. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bakın, muhalefet partilerinden en yakın parti, yüzde 17 ile 

Refah Partisi. Sizin yüzdeniz mi? Yüzde 12 beyler, yüzde 12... 
HALİT DUMANKA YA (İstanbul)-Yalova'ya gel, Yalova'ya. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Ha, buradan bir sonuç çıkarmanız lazım. Nasıl bir sonuç çı

karmanız lazım, biliyor musunuz?.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Cesaretiniz varsa seçime gelin, madem bu kadar iyi

siniz, niye gelmiyorsunuz?! 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Siyasî İktidar, Başbakan, ekonomik tedbirler almış, acı bir re

çete sunmuş; toplumun bütün kesimleri, bir özveri içerisinde, bir fedakârlığa hazır; bir süre sonra 
hemen arkasından sandık ve Doğru Yol Partisi, yüzde 40'lara yakın bir oy yüzdesiyle birinci parti. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Nevzat Bey, Yalova'ya gel. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bu, şu demektir: Siyasetinizi değiştirmeniz lazım. Bu, şu de

mektir; Halk, ülke sorunları için çözüm üretenleri... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Merkez Bankasından ne kadar dolar verdiniz ? 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Onlara da geleceğim, onlara da geleceğim 
...ülke ve millet için büyük bir kararlılık ye cesaretle doğru karar alanları; siyasî çıkar için de

ğil, ülkenin, devletin ve milletin geleceği için doğru karar alanları ne pahasına olursa olsun destek
liyor ve ona güven duyuyor. İşte, 4 Haziran seçimlerinin sonuçları». Sizin de çıkaracağınız sonuç 
bu olmalı... Bu olmalı da, bu kötüleme, bu karalama siyaset anlayışınızı terk etmelisiniz. 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Peki, Yalova?.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bu belirsizliğe, siyasî istikrarsızlığa götürme gayretlerinizi 
terk etmelisiniz; aksi takdirde -muhalefete söylüyorum- bu tarz politika izlemeyen muhalefeti de, 
halkın giderek beğenmediğini, bir noktada tasvip etmediğini hepiniz ve hepimiz müşahede etmek
teyiz. Bu siyasetinizi terk etmelisiniz değerli milletvekilleri. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Nevzat Bey, bir de Yalova'yı söyleyin. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - 6 Ağustos seçimlerinde de Doğru Yol Partisi birinci parti ol
du, içinde Yalova da dahil. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Bravo!.. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Yalova'ya gel, Yalova'ya... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Yalova da dahil. 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) - Bravo!.. , 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Ee, şimdi... Ben yanlış mı söylüyorum acaba; yani, 6 Ağus
tosta yapılan son seçimlerde, Doğru Yol Partisi birinci parti oldu, acaba bir yanlışım mı var? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Yalova'ya gel... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Hadi bakalım, benden sonra biriniz kalkın da "siz yanlış söy
lediniz" deyin. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sözcü söyledi... Yalova'yı söyledik... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Yalova Kaymakamı duymasın... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, şimdi, hiç kimse buraya gelip de, he
le hele Doğru Yol.Partisini, bu heyeti, çok zor şartlan, o dikenli yolları aşarak gelmiş, bir hak ve 
haysiyet mücadelesi vermiş bir siyasî heyeti, bir siyasî ayıbın içine düşürmek gibi bir gayretin için
de olamaz, demokrasi dersi falan hiç veremez, hele hele sandıktan, seçimden, milletin hür iradesin
den, oyundan söz edemez. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sizinle ilgili söyleyeceğim yok; ben kendi siyasî heyetimle ilgili bir tespiti ortaya koymaya ça
lışıyorum. Söylediklerim, benim içinde bulunduğum, iftihar ettiğim, gurur duyduğum Doğru Yol 
Partisi Grubu, onun temsil ettiği misyonla ilgilidir. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Nerede kaldı?.. Hangi misyon?.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, acaba söyler misiniz, Doğru Yol Par
tisi ve onun temsil ettiği misyon, zihniyet, çok partili siyasî hayattan bu yana, seçimin dışında, san
dığın dışında, milletin hür iradesi dediğimiz ve onda ifadesini bulan mukaddes oyun dışında, han
gi yol ve yöntemle siyasî iktidar oldu, söyler,misiniz bana?! (DYP sıralarından alkışlar) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - O zaman, hadi seçime gidelim. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - O bakımdan, siz burada bunları söylerken, bu siyasî heyetin, 
elli yıllık siyasî mücadelenin içerisindeki yerini, önemini ve rolünü bilerek söz etmelisiniz, öyle ko-. 
nuşmalısınız. , 

Seçimden falan korkan da yok, kaçan da yok; her yaptığımız seçimde Doğru Yol Partisi birin
ci parti oldu. Bugün de bir seçim olsa, Doğru Yol Partisi birinci parti olacaktır. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Cesaretiniz varsa hodri meydan! 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Genel seçime bir yıl var. 
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Ancak, her zaman olduğu gibi, Doğru Yol Partisi, ülkenin menfaatlerini, milletin menfaatleri

ni, kendi siyasî çıkarlarının önünde tutarak ve bütün hesabını ona göre yaparak hareket etmiştir; bu 
seçim teklifinize ilişkin tavrını da bu ölçülere göre ele almış ve değerlendirmiştir. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Buna millet inanmaz. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bugün için Türkiye'nin gündeminde seçim yok değerli arka
daşlar. Milletimizin gönlünde ve kafasında da bugün için seçim yoktur. Milletimizin beklentisi, ül
kenin içte ve dışta birikmiş sorunlarını birlikte aşmamızdır. Sizin de sorumluluğunuz var, muhale
fet olarak sorumluluğunuz var; halk bunu sizden istemektedir ve beklemektedir. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Siz hukuku yerine getirin yeter, Anayasanın emrini 
yerine getirin yeter. . ' . . , • • 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Anayasa açısından da söylüyorum. 
Bakın, bir garabeti, 15 Ekim 1995 tarihinde seçim yapılması isteğinize ilişkin esas sizin Ana

yasaya aykırı düştüğünüzü, şimdi çok açık bir şekilde, yasal dayanağıyla ortaya koyacağım. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 6 ncı maddesini -
dikkatinizi çekmek istiyorum- okuyorum: "Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri beş yılda bir 
yapılır. 

Her seçim döneminin son toplantı yılının 3 Temmuz günü, seçimin başlangıç tarihidir ve ekim 
ayının ikinci pazar günü oy verilir." Tekrar ediyorum " ekim ayının ikinci pazar günü oy verilir" 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Genel seçim... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bu hüküm gereğince, 20 nci Dönem milletvekili genel seçi

mi, 13 Ekim 1996 Pazar günü yapılacaktır. Siz, 20 Ekimde yapabilir misiniz seçimi?.. Yani, 1996 
yılında, süresinde yapacağımız milletvekili genel seçimlerinin daha hangi tarihte yapılacağından 
haberiniz yok. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Günaydın!.. Biz, ara seçim diyoruz... Ara seçim... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Eğer haberiniz olsaydı, bu defa, Anayasanın 78 inci madde
sine göre, genel seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılamayacağı Anayasanın emredici bir hükmü 
olduğuna göre, siz, 15 Ekimde bir ara seçim teklifi verir miydiniz?.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Palavra... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin).- Nereden nereye geliyorsun... Senin dediğin genel se

çim mi, ara seçim mi, neden bahsediyorsun?.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Ben, sizinle... Sayın Aşık, bu konuda... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Palavra atıyorsun... Bu kadar olmaz ama... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bakınız, şimdi, siz ne derseniz deyin, ben, şimdi yürürlükte 

olan 2839 sayılı Kanunun 6 nci maddesini okuyorum: "Ekim ayının ikinci pazar günü oy verilir." 
1996 yılı ekim ayının birinci pazar gününün tarihi, 6 Ekim 1996; ikinci pazar günü de, ondan yedi 
gün sonra, 13 Ekim 1996. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Genel hüküm... Genel hüküm... 20 Ekimde seçim yapılmış... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Genel seçim... Genel seçim... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Ben sizinle, bu konuda... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
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NEVZAT ERCAN (Devamla) ~ Efendim, bir zahmet buyurursanız, Yüksek Seçim Kurulun

dan görüş alabilirsiniz. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - 20 Ekimden sonra beş seneyi hesaplayacaksınız... 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Yapamazsınız efendim... Yapamazsınız... Burada, kanun 

"ekim ayının ikinci pazar günü" diye oy gününü tespit etmiş; o ikinci pazar günü, 13 Ekim 1996'dır. 

O takdirde, siz, ara seçimleri, genel seçimlere bir yıl kala, Anayasa emri gereğince yapamaya
cağınıza göre, 15 Ekim tarihi, o bir yıllık sürenin içerisinde kalır. İşte, o takdirde, Anayasaya aykı
rılık durumu doğar. Ben, hepinizin, böylesine Anayasaya aykırılık doğmaması noktasında iradesi
ni ortaya koymasını istiyorum. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Söylediklerine inanmıyorsun ya, işte... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Siz araştırın bunu. Ben bunu yasalara dayanarak söylüyorum. 
Siz ne derseniz deyin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sen onda samimî isen onu da değiştiririz. 
BAŞKAN - Sayın Ercan, toparlayabilir misiniz. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bir iki cümle söyleyip sözlerimi bitireceğim. 

BAŞKAN-Tabiî; vaktiniz var. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Söylenecek çok şey var; ama, bir iki cümle söyleyip, sözleri

mi bitireceğim. (DYP sıralarından "Konuşsun" sesleri) 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Ercan istediği kadar konuşabilir. Ben, sadece süresinin bittiğini 

hatırlattım. Hiçbir hatibin de sözünü kesmiyorum, istedikleri kadar konuşabilirler. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri) 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Sayın Sungurlu birçok şey söyledi, hepsine cevap vermeye 
zamanım müsait değil, yalnız bir sorusunu cevaplamak istiyorum. 

Sayın Sungurlu, Suudi Arabistan'dan bahisle, Hükümetimizin dış dünyadaki itibarından söz 
etti. Sayın Sungurlu, Adalet Bakanlığı yaptı. Suudi Arabistan, bağımsız bir devlet; kendi hukuk dü
zeni içerisinde, hiçbirimizin doğru bulmadığı ve hepimizi derinden üzen, vatandaşlarımızın infiali
ne sebep olan bir uygulamayla karşı karşıya kaldık. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Şeriat özlemcileri bundan ders almıyor mu? 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Türkiye'nin, bu konuda diplomatik girişimleri olmuştur. Sa
yın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Hükümetimiz tarafından, bağımsız bir devlet ncz-
dinde, diplomatik bazda, yapılabilmesi mümkün ne varsa, her türlü girişim yapılmıştır. Sayın Sun
gurlu gibi Adalet Bakanlığı yapmış bir değerli arkadaşımızın, bu meseleyi bu tarzda istismar konu
su yapmış olmasını üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum..(DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Bunlar, onların döneminde hü
küm giymiş olanlar. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Tabiî, onların döneminde... 
Değerli milletvekilleri, raporun, reddi istikametindeki görüşünü benimsiyoruz. Yüce Meclisin, 

bu istikamette oy kullanmasını diliyor; hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ercan. 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) - Raporun reddini diyorsunuz değil mi ?.. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Reddi istikametindeki görüşünü diyoruz... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Raporun reddi... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - İstifadan sonra aklın başında değil senin, şeyde... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - "Raporun reddini" diyorsun; konuştuğundan haberin yok senin. Za

bıtlarda var... 

BAŞKAN - Efendim, raporun reddinin ne manaya geldiğini, kabulünün ne manaya geldiğini 
oylamadan önce, bir kere daha, Başkanlık, Yüce Meclise arz edecek. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Anlatın da!.. 
BAŞKAN - Efendim, gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şahısları adına, Sayın Lütfü Esengün; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. Görüşülmekte olan Anayasa Komisyonu raporu üzerinde, kişisel görüşlerimi açıkla
mak üzere huzurunuzdayım. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın ara seçimi tarif eden 78 inci maddesi üzerinde çok konuşul
du; ancak, şunu ifade* etmek zorundayım ki, 78 inci maddenin muhtevasını anlamak için, burada, 
ne bir zamanlar Anayasa Komisyonunda bir üyenin Başkana sorduğu bir suali aramaya gerek var 
ne de Başkanın ona verdiği cevaptan söz etmeye gerek var; Anayasanın 78 inci maddesi gayet açık. 

Bugün, hukuk fakültesinin birinci sınıfında okuyan bir öğrenciye, hocası "şu maddeden ne an
lıyorsun?" diye bir görev verse veya soru sorsa, alacağı cevap şudur: "Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir şeklinde emredici hükümdür; her halü
kârda ara seçime gitme mecburiyeti vardır." 

Bakınız, Hükümetin özellikle DYP kanadı, hukukçulara, bu konuda, sözde, aylarca araştırma 
yaptırdı. Neyin araştırmasını yaptırdı; bu açık hükme rağmen ara seçimden kaçmanın bir yolu var 
mıdır, bunun araştırmasını yaptırdı. Kanun, önce lafzıyla meridir; lafzındah, sözünden ne anlaşmı
yorsa, kanun odur, anayasa odur. Hiç kimse, buraya gelip de "78 inci maddeye göre ara seçim ya
pılması mecburî değildir" diyemez; buna kargalar bile güler. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) , 

Ama, şu denilebilir: "Anayasa böyle diyor; ama, bizim şu anda seçime gidecek gücümüz yok, 
kudretimiz yok, sandıktan kaçıyoruz, seçime de gitmiyoruz; Anayasayı da, şimdilik, bir defa olsun 
-geçmişteki acı bir örneğini bu defa biz uyguluyoruz- ihlal etsek ne olur." Anayasayı ihlal etsek ne 
olur; belki, bugünkü Parlamentodan bu işin hesabını soran çıkmayabilir; ama, yakın zamanda -siz 
"erken seçime gitmeyeceğiz" diyorsunuz; gitmeyebilirsiniz ama- 1996 yılının sonunda erken seçim 
var; erken seçimde de bu Parlamentonun nasıl yapılanacağını herkes iyi biliyor; o yeni dönem Par
lamentosunda da bunun hesabını soracak birileri muhakkak çıkacaktır. (RP sıralarından alkışlar) 

Anayasanın açık hükmüne rağmen ara seçim yapmamak, Anayasayı ihlal suçudur; Anayasayı 
ihlal suçunu işleyenlerde Yüce Divana giderler. Bakınız, bunu, tehdit olarak söylemiyorum; ikaz 
olarak söylüyorum, bir hatırlatma olarak söylüyorum. Ha, Yüce Divan ne yapar; ona ben karışa
mam; ama, sonuçta, Anayasayı ihlal edenlerin gideceği yer Yüce Divandır. 

Muhterem kardeşlerim, Sayın Ercan'ı biraz önce din|edik; kendisi, DYP'nin demokratik mis
yonunu, demokrasiye bağlılığını anlattı. Peki, DYP, demokrasiye, seçime, millî iradeye bu kadar 
saygılıysa, şu Parlamentonun 22 kişisi niye noksan, 22 sandalye iki yıldan beri niçin boş duruyor, 

'. ' - 5 8 4 - . • 



T.B.M.M. B : 149 16. 8.1995 O : 1 
bunu nasıl hazmediyorsunuz? Eğer, iktidarın büyük kanadı olarak, demokrasiye saygınız varsa, bu 
22 sandalyenin bir an evvel doldurulması için, milletimizin, memleketimizin bir kısmının, önemli 
bir kısmının bu Mecliste temsil edilebilmesi için, ara seçime "evet" demek zorundasınız. 

Bakınız, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sayın Nevzat Ercan ve diğer Grup Başkanve
killeri Sayın İhsan Saraçlar ve Sayın Turhan Tayan'ın, 4 Aralıkta ara seçim yapılmasına ilişkin ka
nun tekliflerinin gerekçesinde ne diyor. Bu, geçen sene eylül ayında yazılmış bir gerekçe. Türki
ye'de hiçbir şey değişmedi, aynı kötü gidiş devam ediyor, aynı şartlar.devam ediyor. Bakınız, ken
di imzalarıyla verdikleri teklifin gerekçesi: "Milletvekili genel seçiminden bugüne kadar 13 ilde 22 
milletvekilliği boşalmış bulunmaktadır. Bu hal, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, gerek illerin ge
rekse siyasî partilerin temsil oranlarında büyük değişikliklere sebep olduğundan, bu milletvekillik-
leriyle, seçimlerin başlangıç tarihine kadar boşalacak milletvekillikleri için ara seçim yapılması za
ruri hale gelmiştir." Bunu söyleyen DYP'nin Sayın Grup Başkanvekilleri. [RP sıralarından alkışlar 
(OÎ 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) -Yani, demin orada konuşan kişi mi?!. O da mı var?.. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Evet, Sayın Nevzat Ercan da var... Biraz evvel burada ko

nuşan, ara seçimin zaruret olmadığını söyleyen Sayın Ercan da var; ama, geçen seneki kanun tek
liflerinin gerekçesinde bu var. Şimdi, geçen seneki sayın grup başkanvekilleri mi daha haklı, daha 
akıllı, yoksa bugünküler mi; onu takdir Yüce Heyetin. 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz, bu kanun bünyesinde taşıdığı Anayasaya aykırılıktan do
layı Anayasa Mahkemesince iptal edildi. Sonradan biz, 4 Aralık'ta yapılması lazım gelip de yapı
lamayan, ara seçimler 25 Aralık'ta yapılsın diye bir kanun teklifi verdik. CHPnin de, ara seçimler 
18 Aralık'ta yapılsın diye teklifi var; ama, o günkü CHP, bugün de yok. (RP sıralarından alkışlar) 
"Dün dündür, bugün bugündür" bu felsefe hepsine hâkim, DYP'siyle CHP'siyle İktidara hâkim. 
Dün öyleydi, bugün böyle. Niçin?.. Memleket menfaati için mi? Hayır; partinin menfaati için, par
tinin ve İktidarın içinde bulunduğu çıkmazlardan dolayı. 

O zaman, Anayasa Komisyonunda CHP'li üyelerin de katılımıyla verdiği oylarla, ara seçimin 
25 Aralıkta yapılmasına karar verildi ve muhalif kalan DYP'li üyelerin burada muhalefet şerhleri 
var; vakit olsa da okuyabilsem. Gösterdikleri en önemli gerekçe nedir; mesela, Sayin Kırca'nın ge
rekçesinden bir satır okuyayım: "Ara seçimin en sağlıklı şartlar altında yapılabilmesi amacıyla, kış 
aylarında değil, nisan ayının ilk pazar günü yapılması uygun olacaktır." Sayın Özer'in, Sayın Cey
hun'un... 

Mesela, Sayın Münif İsİamoğlu'nun gerekçesi: "İleri sürülen bu sakıncaları dikkate alarak, kış 
mevsiminde sağlıklı bir seçimin yapılmasının mümkün olamayacağına, gerekli görüldüğü takdir
de, söz konusu ara seçimin bahar mevsiminde uygun bir tarihte yapılmasının, seçmenin iradesini 
daha serbest ve rahat bir biçimde yansıtacağına inanıyorum." 

O gün söylenilen sözler neydi -Komisyon üyeleri daha iyi hatırlar- "25 Aralıkta seçim yapıla
maz, iklim müsait değil." Hatta, bir üyenin muhalefet şerhinde aynen var; diyor ki: "Güvenlik güç
lerinin, seçimin yapılmasını temin etme imkânı yoktur; terör vardır, 25 Aralıkta yapılamaz." Ne za
man yapalım; nisan ayında yapalım. Nisan ayının 16 ncı günü ara seçim yapılsın diye kanun tekli
fi verdik, Anayasa Komisyonunda bekletildi. Sonra, 4 Haziranda, mahallî seçimler yapılacak, Tür
kiye'nin bir kısmında; hiç olmazsa, şu ara seçimi de 4 Haziranda yapalım diye verdiğimiz teklif, 
keza, Anayasa Komisyonunda reddedildi, ciddîye alınmadı, önemsenmedi. 

Şimdi, Sayın Ercan, biraz evvel "efendim, 13 Ekim 1996'da genel seçim yapılacak; vakit kal
madı" dedi. Peki, bir seneden beri neredeydiniz; birbuçuk seneden beri neredeydiniz; sizin, demok
rasiye, milletin iradesine saygınızın ölçüsü bu mu? (RP sıralarından alkışlar) 
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O gün alınan kararlara muhalefet eden sayın üyeler, dün, yine seçimden kaçtılar ve Anayasa 

Komisyonu, dün, 2 CHP'li üyenin, Mecliste bulunmalarına rağmen, koridorlarda gezmelerine rağ
men ki, Komisyon toplantısından hemen sonra, ben, Sayın Coşkun Gökalp'i gördüm, Sayın Dinçer 
de, Komisyona yakın bir noktadayken Komisyona gelmediler. Niye; bu iş danışıklı dövüş; niye; ara 
seçim kararı alınırsa, Koalisyon dengeleri, Hükümet dengeleri bozulur; DYP seçim istemiyor, as
lında, CHP'nin de seçime gidecek hali yok, onun için Komisyona iki üye gelmesin, Anayasaya ay
kırı olmasına rağmen, Komisyonda, bu şekilde bir karar alınsın. 

Bakınız, o günlerde, ara seçim kanunu iptal edildikten sonra, Sayın Çiller'in söylediği çok en
teresan sözler var. Çiller, DYP Genel idare Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada "seçim
ler gerektiği zaman ve gerektirdiği şartlar içerisinde yapılacaktır" diyor; bir Başbakan söylüyor bu
nu ve "yapılacaktır; ama, şartlarını ve zamanını biz tayin edeceğiz" diyor. Sonra ne diyor: 
"ANAP'ın RP'yle birlikte, inisiyatifi ele alarak bu kanunu iptal ettirdiklerini görüyoruz. Bu bir ka
çıştır, çok açık olarak bir kaçıştır..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Son cümlelerinizi alayım efendim, lütfen. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - "... 4 Aralıkta seçimlerin yapılmasını istiyordun, niye bunu 
iptal ettirdin?" 

Şimdi, muhterem kardeşlerim, 4 Aralıktan bugüne aylar geçti, verilmiş nice nice kanun teklif
lerimiz var; ama, Sayın Başbakan, seçimden öyle kaçıyor ki, bugün, Kazakistan'da mı, bilmem 

,dünyanın hangi ucunda. (RP sıralarından alkışlar) Başbakanı bulana aşkolsun! 

O günlerde, Sayın Demirel'in söylediği sözler de hepimizin hatırındadır: "Meclis, vazgeçiyo
rum diyemez" demişti; "Meclis, ara seçimden vazgeçiyorum diyemez; çünkü, çocuk doğmuştur, 
adını koymak lazım gelir" demişti. O zaman, bütün insaf sahibi, hukuka ve Anayasaya saygılı olan 
bütün hukukçular, ve siyasetçiler, ara seçimin, behemehal yapılması zarureti üzerinde durdular; 
ama, gelin görün ki, zaman geçti, işte bugüne geldik, sırf Anayasanın emri yerine gelsin diye ola
ğanüstü toplantı yapıyoruz; ama, ne iktidarın seçime "evet" demesi mümkün, ne de bunların, mil
letin huzuruna gitmesi mümkün. 

Muhterem kardeşlerim, ben, sözlerimi tamamlıyorum. Ancak, şunu da ifade etmek zorunda
yım ki, anayasal bir müessese olan Yüksek Seçim Kurulu, bu konuda, görevini ihmal etmiştin Yük
sek Seçim Kurulu, Meclisten herhangi bir karar almadan Anayasa Mahkemesinin iptal kararından 
sonra, seçim tarihini tespit edebilir, seçimi ona göre, pekâlâ, yapabilirdi. Ayrıca, Yüksek Seçim 
Kurulu, yine, Anayasanın 78 inci maddesindeki süreye ilişkin zorunluluktan dolayı, seçim takvimi
ni başlatabilirdi; ama, bu iktidar, Yüksek Seçim Kurulu üzerinde de gereken baskıyı yaptı; Yüksek 
Seçim Kurulunu da kendi siyasî mefaatlarına, çıkarlarına alet etti; Yüksek Seçim kurulu da maale
sef, görevini yapmıyor. 

Netice itibariyle, bütün DYP'li ve CHP'li milletvekillerine, seçimden, sandıktan, milletin ira
desinden kaçmamayı öneriyorum. Seçim sağlıktır; eğer, demokrasinin sağlıklı olarak işlemesini is
tiyorsanız, millete müracaat edin, millete gidin. Hatanız, kusurunuz ve eğer, tasvip ediliyorsanız, 
millet sizi tasvip ediyorsa, yine sandıkla belli olur, milletin vereceği reyle belli olur; yoksa, 1991 
seçiminde aldığınız -ne şartlar altında aldığınız- vekâleti, millet geri almış olmasına rağmen, hâlâ, 
inatla ve ısrarla devam ettirmek istiyorsanız, onun da bir gün sonu gelecek; çoğu gitti azı kaldı. Mil
let hararetle bekliyor, şu sandık gelsin, o zaman, bu kadının başına neler gelecek göreceğiz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum; hürmetlerimi arz ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Esengün. 
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AHMET SAYIN (Burdur) - Zamanı gelince yaparız, merak etme!.. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - N e zaman?.. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Zamanı gelince... 

BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, İçtüzük 70 inci maddeye göre, Sayın Oltan Sungurlu'nun ko
nuşması sırasında sarf ettiği bir cümle nedeniyle, partinize sataşma olduğu gerekçesini ileriye sü
rerek söz istemiştiniz. Zabıtları istedim; bu saate kadar zabıtlar gelmedi. Sanıyorum, müracaatınız 
sırasında "Cumhuriyet Halk Partisi için 'ne yaptığını bilmeyen parti' deyimini kullandı" demiştiniz. 
Şimdi, Sayın Sungurlu burada; soruyorum kendilerine: Böyle bir deyim kullandınız mi efendim? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Kullandığım tabiri bilmiyorum. Ancak, 
normal tenkit ölçülerinin dışına çıkmadım, onu çok iyi biliyorum. Yani, bir sataşma kesin yoktur, 
kullandığım cümle şu veya budur. Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin oy vermediğini; Anayasa 
Komisyonunda iki üyesinin oy verdiğini ikisinin vermediğini söyledim. Bunun neresi sataşma? 

BAŞKAN - Ben anladım efendim; teşekkür ederim. 

Sayın Kerimoğlu, Sayın Sungurlu'nun da ifade ettiği şekliyle; hatta bir noktada tavzihtir, bir 
sataşma niyetiyle söz söylemediğini, böyle bir ifade kullanıp kullanmadığını da hatırlamadığını ifa
de ettiler. 

Sizden istirham ediyorum, elimde de zabıt olmadığı için, bir gerekçeye dayanarak söz verme 
imkânım yok; ama yerinizden bir şey söylemek istiyorsanız, ona müsaade edeceğim efendim. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkanım, önce Sayın Sungurlu ne konuştuğunu 
bilmediğini söyledi. Bence de gerçekten bilmiyor. 

BAŞKAN - Öyle söylemedi efendim. Yeni yeni sataşmalara... "Hangi ifadeyi kullandığımı 
bilmiyorum" dedi. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - İzin verirseniz oradan söyleyeyim? 

BAŞKAN - Buyurun efendim, oradan ifade edin. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Peki. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Efendim, Kerimoğlu daha buradan başladı 

efendim. Ben eğer söylediysem yanlış mı... Telafi etti efendim fazlasıyla... 

BAŞKAN - Ben görüşmeleri sükûnetle götürmeye çalışıyorum. 

Tamam efendim. Yerinden ifade edecek. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, Sayın Sungurlu'nun 1 dakika önce söy

lediğini tekrar ediyorum. Başka bir şey söylemiyorum. 
Şimdi, her parti grubunun sözcüsü burada grubunun tavrını açıkladı. Cumhuriyet Halk Parti

sinin sözcüsü, açıkça ara seçimin ne anlama geldiğini, bunun, yapılmazsa bir Anayasa ihlali anla
mına geldiğini net, açık bir şekilde söyledi. Kendileri seçimin dışında birçok şeye atıfta bulunmak
la birlikte, bizim sözcümüz sadece ara seçimle ilgili konuştu. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcüsü bir şeyi daha hatırlattı, 20 Temmuza kadar bu yasayı çıkarmadığımız için, zaten bir ih
lal noktasındaydık, bunu da hatırlattı. "Neden bu kadar geciktiniz, mademki bu kadar istekliydiniz" 
dedi. Ancak, bu arada bir şeyi de söylemek isterim. ANAP Grubunun, bu teklifi getirmesine rağ
men, ara seçimi istememekle de, samimi olmadığına işaret etmek istedi. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "o sizin yorumunuz" sesleri) 

BAŞKAN - Zabıtlara geçti efendim. 
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CENGİZ BULUT (izmir) - Böyle bir şey söyleyemez; kendileri samimi değil efendim. 
BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika... Sayın Bulut, size söz falan vermedim. 
ALt ESER (Samsun) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Nedir Sayın Eser?.. 
ALİ ESER (Samsun) - Sayın Başkan, biraz evvel konuşan Sayın Sözcü Esengün, sözlerini bi

tirirken bir cümle kullandı. 

BAŞKAN - Nedir?.. 

ALİ ESER (Samsun) - O cümle şu idi: Bana göre biraz yakışıksız kaçan bu ifadesinde "Bu ka
dının başına neler gelecek göreceğiz" gibi sözler söyledi; bunu takdirlerinize sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Esengün, Doğru Yol Partisi Grubundan bir arkadaşımız, sözünüzün son 
cümlesinde, Sayın Başbakana ismiyle hitap etmeyip, yakışıksız bir cümle kullandığınızı ifade etti
ler; herhalde bir tahkir kastınız veya başka bir kastınız olmasa gerek diye düşünüyorum. 

j Lütfen, yerinizden öyle bir tavzih yapar mısınız... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkanım, biz Sayın Başbakana ve diğer devlet rica

line her zaman saygılıyız. Ben Sayın Başbakanın, kendini tarif ettiğinde kullandığı kelimeyi söyle-
dint 

' " • ' • ' • ' , . • • • • • • . • 

BAŞKAN - Teşekkür ederim anlaşıldı efendim. Bu arada, Sayın Başbakana da saygılarını ifa
de ettiler. 

Şahsı adına son konuşmacı, Sayın Mehmet Keçeciler; buyurun efendim: 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

ve bir Anayasa emri olan Ara Seçim Kanunu Teklifiyle ilgili olarak, şahsî görüşlerimi arz ve ifade 
etmek üzere söz aldım; bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

• - ' ' ' • ' • ' 

Gerçekten, Meclisimiz 19 uncu Yasama Döneminde, en önemli görüşmelerden birisini yap
maktadır; çünkü biraz sonra verilecek oylarla, Meclisimiz ya Anayasayı ihlal suçunu işlemiş ola
cak veyahut da Anayasaya sadakatten ayrılmayacaklarına Yüce Meclis ve aziz milletimiz huzurun
da and içmiş milletvekili arkardâşlarımız, bu sözlerine sadık olarak, Anayasanın emrini yerine ge
tireceklerdir. 

Aslında meselenin hukukî bazda çok fazla tartışılacak tarafı da yoktur. Konu gündeme geldi
ğinden bu yana, memleketin aydın bilim adamları, anayasa hukuku profesörleri, hukukçuları, öğ
retim üyeleri, gazetelere çarşaf çarşaf makaleler yazmakta ve bu işin bir Anayasa emri olduğunu, 
Anayasamız açısından ara seçim yapmanın zorunluluk olduğunu ifade etmektedirler. Biraz evvel 
onlardan bir değerli temsilci, Sayın Soysal, bu kürsüden ifade ettiler, konuşan sözcüler ifade etti
ler; bu bir anayasal zorunluluktur efendim. 

Yani, Doğru Yol Partisi sözcülerinin veya Hükümetin, Anayasa Komisyonuna gönderdiği me
tinde ifadesini bulan gerekçelerin, hukukî dayanağı yoktur. Niye yoktur; çünkü, Anayasa metni ga
yet açık. Anayasa Komisyonunda görüşülürken şöyle olmuşmuş... Buna hiç bakılmaya gerek yok. 
Anayasanın metni gayet açık, ne diyor, bakın hep beraber okuyalım: " Ara seçim, her seçim döne
minde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez." Demek ki, ara 
seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Devamını oku... 
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MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Efendim, bunu okuyunca, Hükümet veya Doğru Yol 

Partisi sözcüleri "bu çok sık yapılmasın da, bir defa yapılsın manasınadır; dolayısıyla, Anayasa, ara 
seçimin yapılmasını istememiştir, aslında çok sık yapılmamasını istemiştir" diyorlar. 

Bakın, bir evvelki maddeyi okuyalım, bir sonraki maddeyi okuyalım, Anayasa diline bir baka
lım, 79 uncu maddede ne diyor: "Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında 
yapılır." Bundan ne anlaşılır; "yapılır" yani, yargı organının gözetimi olmadan, denetimi olmadan 
seçim yapılabilir manası çıkarabilir misiniz; çıkaramazsınız... Dolayısıyla, her yasama döneminde, 
bir ara seçim yapmak mecburiyeti vardır. 

ALİ ESER (Samsun) - Niye efendim?.. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bundan kurtulmanın yolu nedir? Bundan kurtulmanın 
yolu erken seçim karan almaktır. DYP'li arkadaşlar "efendim, biz seçimlerden kaçmıyoruz, Doğru 
Yol Partisinin misyonu buna manidir. Biz, bugüne kadar hep sandık diyerek, seçim diyerek, hür 
irade diyerek siyaset yapfık" diyor; ama, şunu özellikle ifade edeyim: Değerli arkadaşlarım, biz, si
zin misyonunuza falan bir şey söylemedik; ama, şunu unutmayın, o misyonu, bugün, köhnemiş zih
niyet diye nitelendiren yine sizsiniz, biz değiliz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

"Ben, mahallî seçimler yaptım, ara seçim yapmam" deniliyor. Böyle bir gerekçe olur mu ar
kadaşlar?! 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Geçen dönem niye yapmadınız?.. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - "Ben, 27 Mart seçimlerini yaptım; dolayısıyla, beledi

ye başkanlığı ara seçimlerini de yaptım; milletvekilliği ara seçimi yapmasam da olur" deniliyor. 
Böyle bir gerekçe olur mu, böyle bir hukuk mantığı olur mu?! Olacak şey değil!.. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın... 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Geçen dönem aklınız neredeydi, niye yapmadınız?!. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Erken seçim yaptık Beyefendi, erken seçim... Erken se

çim kararını getirin bu Meclise, oturun ve deyin ki "biz, ara seçim yapmayacağız, erken seçim ya
pacağız." 

Şimdi, ne erken seçim kararınız var ne bir şeyiniz var "ara seçimi hodbehot yapmayacağız" di
yorsunuz. "Ara seçime gidilir" denildiği halde, hiçbir takdir yetkisi bırakmayan Anayasayı göz gö
re göre milletvekillerine çiğnettiriyorsunuz. Niye çiğnettiriyorsunuz; ben, size söyleyeyim; yani, 
bundan niçin bu kadar kaçıyorsunuz, niçin bu kadar korkuyorsunuz?.. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Siz çiğnetmediniz mi?!. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Belediye başkanlığı ara seçimleri yapmışsınız ve se

çimlerde birinci gelmişsiniz, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sayın Ercan burada iftiharla 
söyledi. O halde, buyurun ara seçimlere; mademki birinci partisiniz, seçimleri yapın. Niye yapmı
yorsunuz?.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, siz de biliyorsunuz ki, bu aziz mil
letin eli sandığa değdiği anda, siz yoksunuz beyler, yoksunuz!.. İktidarınız yok olacak!.. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) - 1991 yılındaki seçimin acısı hâlâ çıkmamış içinizden!.. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Çünkü, bu memleketin meydanlarında işçiler 100 bin 

kişiyle miting yapıp "Hükümet istifa" diye bağırıyorlarsa, fındık üreticisine fındık taban alım fiya
tını açıkladığınız gün, fındık üreticisi sizi haklı olarak protesto ediyorlarsa, bu memleketin meydan
ları "Hükümet istifa" diye diye, size, hissiyatını duyurmak için çabalıyorsa, elbette ki, bu milletin 
önüne sandığı götürmek de muhalefetin birinci vazifesidir. Biz, bunun için uğraşıyoruz, bunun için 
çaba harcıyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Esnafımız sıkıntıda, siftah etmeden kepenk kapatıyorlar. Vatandaşımız, büyük perişanlık içe

risinde. Sizin Hükümetiniz döneminde Türkiye, et açığına düştü, sizin Hükümetiniz döneminde 
Türkiye, şekersiz kaldı, şekersiz!.. Yanlış ekonomik politikalarınız yüzünden şeker ithal eden ülke 
haline geldik. Sizin Hükümetiniz döneminde Türkiye, gelecek sene buğday sıkıntısı çekecek. Çift
çiyi perişan ettiniz. Vatandaşın huzurunda taban fiyatlarını bile açıklayamıyorsunuz; netice itiba
riyle, ara seçimden kaçmaya hukukî bahane arıyorsunuz. 

Efendim, Sayın Nevzat Ercan'ın söylediklerine göre, açık üye sayısı 22 olmasaymış da, ana
yasal zorunluluk 23 olsaymış - bir milletvekiline sığınıyorlar - efendim, seçim 13 ekim tarihinde 
değil de, 15 ekim tarihinde yapılsa 2 gün gecikilmiş, dolayısıyla, 15 ekim tarihinde yapmak anaya
sal suçmuş. Demek ki, 2 gün ile bir milletvekili sayısına sığınacaksınız ve "bu ara seçimi biz yap
mıyoruz, yapmak istemiyoruz" diyeceksiniz. , 

AHMET SAYIN (Burdur) - Eyüp Aşık istifa etti, bir daha etsin. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, bana oradan söz atmayı
nız. Biz onu istifa ettirdik; siz rey vermediniz; sayı sizde, çoğunluk sizde, biz, sizin önünüze şim
di bir imkân getirdik, bir fırsat getirdik, Anayasayı çiğnememe fırsatını getirdik. 

Şimdi, arkadaşlar, çıkıyor, diyorlar ki "Efendim, bu seçimi yaptığımız takdirde, memleketin 
ekonomik dengeleri bozulur, ekonomik konjonktür müsait değildir. Ara seçimi yapmamak vatan
severliktir." Bak... Bak... Bak! 

Değerli arkadaşlarım, Anayasayı çiğnemek ne zamandan beri vatanseverlik oldu?! Sanki, bu 
memlekette hiç seçim yapılmamış, vatandaşlar hiç sandık başına gitmemiş gibi düşünüyorsunuz. 
Peki, ben, size soruyorum: Bu Meclis, 4 Aralıkta ara seçim kararı yerdi; Türkiye'nin bugünkü eko
nomik durumu daha mı vahim, daha mı kötü, bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Varsa, Hükümet 
buraya gelsin açıklasın, söylesin, açıkça ifade etsin. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Niye iptal ettirdiniz? 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sanki, seçim, ekonomik durumun 
düşmanıymış gibi takdim ediliyor; yani, seçim yapan ülkelerin ekonomisi bozuk olur, yapmayan 
ülkelerin ekonomisi iyi olur gibi bir mana çıkıyor sizin bu müdafaanızdan. Böyle bir mantık savu
nulamaz, böyle bir müdafaaya sığınamazsınız, böyle bir gerekçeye dayanamazsınız; yani, ekono
mik gerekçeler bozuk olursa, seneye, seçimin normal zamanında da, ekonomik şartlar bozuk, do
layısıyla biz seçim yapmıyoruz diyebilir misiniz; böyle şey olur mü, böyle mantık olur mu? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Buyurun, tamamlayın efendim. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Tamamlıyorum efendim. 

Bakın, değerli arkadaşlarım, açıkça, böyle manasız gerekçelerin arkasına sığınmayın. "Bir mil
letvekili daha olsaydı anayasal olurdu, olmadığı için anayasaldeğil..." 22 az sayı mı? Eksik üyelik
le parlamentonun temsil edilmesini hangi anayasa kuralı savunur; hiçbir anayasa kuralı bunu sa
vunmaz, hiçbir hukuk kuralı bunu savunmaz. 

Adalet Bakanlığı size yazı yazıyor, Başbakanlıkta yazıyı değiştiriyorsunuz ve Anayasa Ko
misyonuna, Adalet Bakanlığının, ilgili Bakanlığın, mütehassıs Bakanlığın yazısını göndermiyorsu
nuz. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) - Sahtekârlık! 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Evet. 
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Zaten, kararnamenin, Resmî Gazeteye giderken değiştirildiğini bu Hükümet döneminde gör

dük; Adalet Bakanlığının yazısının değiştirildiğini bu Hükümet döneminde gördük. Olacak iş de
ğil arkadaşlar. 

• ! • • • . . 

CENGİZ BULUT (izmir) - Yaparlar bunlar, her şeyi yaparlar; Anayasayı bile ihlal ederler. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu meselede, hukuk bir ilimdir. 

iki kere iki dört eder, hukukçulara göre beş eder, muhalefete göre altı eder; efendim, İktidara göre 
üç eder diye söyleyemezsiniz. İki kere iki dört eder; bu bir ilimdir, bu ilmi böyle enine boyuna çe
kip bozamazsınız. Bizim vatandaşımız şimdi hayretle bizi dinliyor "Allah Allah, bu ara seçim yap
mak hakikaten mecburi mi, değil mi" diyor; kafası karıştı şimdi. Mademki birincisiniz, mademki 
misyonunuza sahipsiniz, o misyonun devamı olduğunuzu iddia ediyorsunuz; buyurun seçimlere, 
buyurun sandığa. Sandıktan kaçmaya mazeret bulamazsınız. Sandıktan kaçmanın çaresi yoktur. 
Önünde sonunda, demokrasilerde milletin önüne sandık gelecek, millet de size, layık olduğunuz 
dersi sandıkta eksiksiz bir şekilde verecek; bu kaçmalarınız size fayda etmeyecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
AHMET SAYIN (Burdur) - Size verdiği gibi mi?! 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Komisyonunun, ara seçimlerle ilgili raporunun görüşülmesi ta
mamlanmıştır. 

Şimdi, Komisyonun, kanun tekliflerinin reddine dair raporunu oylarınıza sunacağım. Komis
yon raporu kabul edildiği takdirde teklifler reddedilmiş olacaktır. Komisyon raporu reddedildiği 
takdirde, teklifler, İçtüzüğün 81 inci maddesine göre Komisyona geri verilecektir. Komisyonun ra
poru redde dairdir. 

Oylamaya geçmeden önce; oylamanın, açık oylama suretiyle yapılmasına dair Anavatan Par
tisi Grubunun ve Refah Partisi Grubunun önergeleri vardır. Önce birinci önergeyi okutacağım, im
za sahiplerini arayacağım; arkasından ikinci önergeyi okutacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Anayasa Komisyonu raporunun oylamasının açık oylama suretiyle yapıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Yüksel Yalova 

Aydın 

Hasan Çakır 

Antalya 
Seyit Eyyüpoğlu 

Şanlıurfa 
Halil İbrahim Özsoy 

Afyon 
Şükrü Yürür 

Ordu 
Işın Çelebi 

İzmir 
BAŞKAN - Hasan Korkmazcan?.. Burada. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

İbrahim Özdemir 

İstanbul 
Feyzi İşbaşaran 

İstanbul 
Yavuz Köymen 

Giresun 
Eyyüp Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 

Ali Er 
İçel 

Mustafa Balcılar 

Eskişehir 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Uğur Aksöz 

Adana 
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Yüksel Yalova?.. Burada. 

Ali Er?.. Burada. 

İbrahim Özdemir?.. Burada. 
Hasan Çakır?.. Burada. 

Mustafa Balcılar?.. Burada. ' 

Feyzi İşbaşaran?.. Burada. 
Seyit Eyyüpoğlu?.. Burada. 
Halit Dumarıkaya?.. Burada. ' 
Yavuz Köymen?.. Burada. 

Halil İbrahim Özsoy?.. Burada. 

Mehmet Keçeciler?.. Burada. 

Eyyüp Cenap Gülpınar?.. Burada. 
Şükrü Yürür?.. Burada. 
Işın Çelebi?.. Burada. 
Uğur Aksöz?.. Burada. . 
BAŞKAN - Yeterli imza sahibi vardır. 

Diğer Grubun önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 884 Sıra Sayılı Araseçimlerin Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin oyla

masının açık oylamayla yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Ali Oğuz 

İstanbul 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Mustafa Baş 

İstanbul 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 
Zeki Ünal 
Karaman 

Ahmet Derin Şaban Bayrak 
Kütahya Kayseri 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını ala
cağım: 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin kürsüye konulacak oy kutusuna oy pusula
sına atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Sayın Başkan niye saymıyorsunuz? 
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BAŞKAN - İtiraz varsa sayarım. (RP sıralarından "Var" sesleri) 

Peki efendim tekrar oylayacağım. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin kürsüye konulacak oy kutusuna oy pusula
sını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

AHMET KABİL (Rize) - Sayın Başkan, kaç tane bakan var Türkiye'de!.. 

BAŞKAN - Efendim, Bakanlar Kurulunun sayısı tamam; ben sayıyorunCsiz merak etmeyin. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Bakanlar, vekâleten kimin adına oy kullanıyorlar Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Bakanlar Kurulunun 32 oyu var; ellerini ister çift kaldırsınlar, ister tek kaldırsın
lar. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, bir Sayın Bakan burada oturuyor, Bakanlar Kurulu 
sırasında oturmuyor. 

BAŞKAN - Efendim, ben, 32 sayıyorum Sayın Aşık; orayı saymıyorum, onu söylüyorum, 

Sayın bakan arkadaşlarımın mecmu toplam oyları şu anda 32, ister orada el kaldırsınlar, ister 
burada kaldırsınlar. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Hayır efendim, 32 sayamazsınız. 
BAŞKAN - Anlatamıyorum galiba... (ANAP sıralarından gürültüler) 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Bakanların 10 tanesi burada Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, bu tarafa geçin efendim, lütfen... (ANAP sıralarından gürültü

ler) 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Bakanlardan oy vermeyen var. 
BAŞKAN - Saymıyoruz efendim, saymıyorum. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Vekilleri aracılığıyla, vermedikleri oyu verdiriyorlar. 
BAŞKAN-Kabul edilmemiştir.-
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli)-Bakanları 32 sayamazsınız! 
BAŞKAN - Efendim, Bakanlar Kurulunun 33 üyesi var. Kadın haklarından sorumlu Devlet 

Bakanı, dışarıdan bakan olduğu için, oy kullanma hakkı yok; yurtdışında olanlara ve Sayın Başba
kana vekâlet eden bakanlar var; bu nedenle Bakanlar Kurulunun oy adedi 32 efendim. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - İki bakan yok... 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - İki bakan yok... 
BAŞKAN - Efendim, isterse 3 el kaldırsınlar, ben 32 sayıyorum. (ANAP sıralarından gürül

tüler) 
Anlatamadım galiba... 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, oy vermeyenler var.;. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - Sayın Başkan, burada çekinser kalıp burada oturarak, ve

kâlet aracılığıyla oy verdirme hile ve desisesi var. 
BAŞKAN-Öyle bir beyan gelmedi efendim. (Gürültüler) 
Efendim, biraz sükûneti temin ederseniz devam edeceğim. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak, kabul, ret veya çekinser şek
linde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 
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Açık oylama, oy kutusu sıralar arasında dolaştırmak suretiyle yapılacaktır. 

Sayın milletvekillerinin hiçbirisi yerinden kalkmayacak, aksi halde oy kutularını göndermeye
ceğim. Lütfen, herkes yerinde oturacak, kavaslar sıralar arasında dolaşacak ve oylarınızı alacaklar. 
Eğer, bir milletvekili arkadaşımın ayağa kalktığını görürsem, oylamayı iptal eder, baştan tekrar ya
parım; lütfen oturun efendim. (Ayakta alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, lütfen oturun, yoksa, oylamayı iptal ederim. Bakın, tekrar ediyorum, otu
run efendim... ' 

Bir dakika efendim... 
Lütfen herkes yerine otursun. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim buyurun. 
GÜRHAN ÇELEBİGAN (İstanbul) - Kupaları dolaştırmadan önce, müsaade etseniz de, oy 

pusulalarımızı yerlerimizden alsak. 

BAŞKAN - Oy pusulalarınızı yerlerinizden alın efendim... Herkes oy pusulasını alsın ve ye
rine otursun... 

4 tane oy kupası, sıralar arasında dolaştırılacak. Bir kere daha çok açıkça ifade ediyorum; bir 
arkadaşımın ayağa kalktığını görürsem, oylamayı iptal eder, tekrar baştan yaparım. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Meclisi sayın da, fazla oy çıkmasın. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen oturun. 
Oyları toplamaya başlıyoruz. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Oyunu kullanan gidebilir mi? 
BAŞKAN - Efendim, bir ara seçim oylaması yapıyoruz; müsaade buyurun da beş dakika otu

run, sonucunu alın, bu millete biraz saygılı olun efendim. (ANAP sıralarından "bravo" sesleri al
kışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Eski köye yeni âdet getiriyorsun. 

BAŞKAN - Evet, yeni âdet getiriyorum. Meclisimize biraz çekidüzen, biraz ciddiyet verelim 
efendim; şu anda 60 milyon bizi seyrediyor. (ANAP sıralarından alkışlar) Sonra, onun hesabını 
millete hepimiz veriyoruz; millet "sıralar boş" diyor. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır)-Şov yapma, yeter artık... . 
BAŞKAN - İşte bakın, sıralar dolu, bütün Meclis burada; hepimiz bununla iftihar edelim. 

Onun için, lütfen oturun yerlerinize. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Çok ayıp Sayın Başkan. 
Bu millete saygım, herkesten daha fazladır. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, müsaade ederseniz, bir sayım yapabilir miyiz? 
BAŞKAN - Sayın Aşık, lütfen, müdahale etmeyin efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Efendim, bir arkadaşımız... 

BAŞKAN - Sayın Aşık, gerekli itinayı gösteriyorum; lütfen, istirham ediyorum... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Üç oy atanı gördünüz mü? 

BAŞKAN - Lütfen efendim... 
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EYÜP AŞIK (Trabzon)-Salonda kaç kişi var, sayar mısınız!.. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, bize hakaret ettiniz. 
BAŞKAN - Sayın Sayın, lütfen, size söz vermedim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) - Üç oy atan Var... 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı efendim? 
AHMET KABİL (Rize) - Fazla oy kullanan var Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?..Yok. 
Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır. 

Kupaları kaldırın. 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Teşekkür ederiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gösterdiğiniz ilgi, alaka ve iyi niyet için ben teşekkür ederim efendim. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 15 Ekim 1995 günü milletvekili ara seçimi yapılmasına da
ir kanun tekliflerinin reddine dair Anayasa Komisyonu raporunun açık oylamasının sonuçlarını arz 
ediyorum: 

Oylamaya katılan sayın milletvekili sayısı :364 

Kabul: 216 

Ret: 150 

Çekinser: 1 
Geçersiz: 1 
(DYP sıralarından alkışlar) 
Böylece, Komisyon raporu kabul edilmiş, dolayısıyla, teklifler reddedilmiştir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yani, seçimden kaçtılar mı efendim?!. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, olağanüstü toplantı konusu tamamlanmıştır. Daha önce alı

nan karar ve Anayasa gereğince, 1 Ekim 1995 Pazar günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati:17.47 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

1.- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Antalya-Beldibi 'nde yapılan inşaatlara ilişkin soru
su ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu 'nun yazılı cevabı (7/6572) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve iskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 
Soru : Antalya-Beldibi'nde gayrîyasal inşaatların yapıldığını tespit ettim. Özellikle denize sı

fır inşaatlar dikkat çekmektedir. Oysa, inşaatların denize 100 metrelik bir sahil şeridinde yapılma
sı gerekmektedir. 

1. Bayındırlık Müdürlüğünce denize sıfır olarak inşa edilen tesislerin listesinin açıklanması 
mümkün müdür? 

.2. Kimler tarafından bu tesisler inşa edilmektedir? Ayrıca, kim veya kimler tarafından korun
maktadır? 

3. Sayın Vali bu tür yapılaşmaya niçin gözyummaktadır? 

4. Bu tür yapılaşmadan özellikle namuslu vatandaşlara ait tesislerden yıkılan yerler var mı
dır? Varsa, hangileridir? 

T . C . . • . . ' • ' ' • 

Bayındırlıkve İskân Bakanlığı 9.8.1995 
Teknik Araştırma ve Uygulama 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.09.0.TAU.0.15.00.00 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliğine 

(Kanunlar ve Kararlar Dai resi Başkanlığı) 

İlgi: a) 28.4.1995 gün ve 50043 sayılı yazınız. 

b) 13.6.1995 gün, 7954 sayılı yazımız. \ 
c) Antalya Valiliği Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünün 11.7.1995 gün, 2915 sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından verilen Antalya Beldibi bölgesindeki ya

pılaşmaya ilişkin soru önergesinde yer alan ve yazılı olarak açıklanması istenen konular, Antalya 
Valiliğinden alınan bilgiler ışığında incelenmiştir. 

3621/3830 sayılı Kıyı Yasasının Geçici maddeleri ile "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce mevzuat hükümlerine uygun olarak onanmış ve kısmen veya tamamen yapılaşmış 1/1000 öl
çekli uygulama imar planlarının sahil şeritleri ile ilgili hükümlerinin geçerli olduğu, 

"Kısmen veya tamamen yapılaşmamış alanlarla ilgili imar planı revizyonlarının bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde tamamlanacağı." 

hüküm altına alınmıştır. 
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Yasa ile, kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 m. olarak tanım

lanan sahil şeridindeki yapılanmaya ilişkin hükümlere Uygulama Yönetmeliği ile açıklık getirmek
tedir. 

3621/3830 sayılı Yasa ile getirilen ve "11 Temmuz 1993 tarihinden önce onaylanmış uygula
ma imar planındaki imar adalannda yer alan parsellerde yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan plan 
ve mevzuata uygun olarak tamamlanmış veya ruhsat alınarak eh az subasman seviyesinde inşaatı 
tamamlanmış yapıların sayı ve/veya taban alanı itibariyle % 50'den fazla olması durumu" olarak 
tanımlanan KISMÎ YAPILAŞMA, 30.3.1994 tarih, 21890 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Kı
yı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yö
netmelikte plan türlerine göre farklı kapsamlarda değerlendirilmiştir. 

Kısmî Yapılaşma tanımının (b) bendinde Kısmî Yapılaşmanın "Kentsel ve kırsal yerleşmeler
de, meskun ve gelişme alanlarını kapsamak, yerleşmenin mevcut ve projeksiyon nüfusuna dayalı 
gerekli tüm kullanım ve fonksiyonlannı içermek üzere hazırlanmış ve 11 Temmuz 1992 tarihinden 
önce onaylanmış uygulama imar planlannın kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 100 met
relik bandı içerisinde kalan kesiminde yer alan imar adalarının sayısının yüzde ellisinden fazlasın
da (a) bendindeki tanıma uygun yapılaşma olması durumu olduğu, aksi halde (a) bendi hükümleri
nin geçerli sayılacağı" hüküm altına alınmıştır. 

Soru önergesine konu alanı içeren imar planının bu doğrultuda değerlendirilmesi sonucunda, 
plan bütününde % 50'den fazlasının yapılaşmış olduğu tespit edilen alanda mevcut imar planına 
göre uygulama yapılacağından sahil şeridi planla getirilen 10 metrelik şerit olarak kabul edilmiş ve 
bu bandın gerisindeki alanda yapılanmaya izin verilmiştir. 

İlgi (c) yazı ekinde yer alan plan paftalarının incelenmesi sonucu yörede denize sıfır inşaatla
rın bulunmadığı yapılann 10 metrelik sahil şeridinin gerisinde yer aldığı görülmüş olup, bu yapıla
ra ilişkin bilgi, yazımız ekindeki Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü yazısında liste halinde bulunmak
tadır. 

İlgi (c) yazıda, "4.5.1988 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Beldibi Çifteçeşmelerde kaçak ya
pı sahiplerinin şirketleşmesi halinde bazı'kaçak yapılann da bulunduğu söz konusu alanın ilansız 
olarak tahsisin yapılacağının esasa bağlandığı" belirtilmektedir. 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı "Güney Antalya Turizm Alanı içinde kalan Beldibi-Göy-
nükye Çifteçeşmeler mevkiinde, imar planlarıyla turizme ayrılmış ve Bakanlık tasarrufuna geçmiş, 
kamu mülkiyetinde bulunan ekli krokilerde sınırları belirlenen arazinin mezkûr planda belirtilen 
kararlar doğrultusunda uygulama yapılmak üzere tahsisinda, Kamu Arazisinin Turizm Yatınmları-
na Tahsisi Hakkında Yönetmelik'in 10 uncu maddesindeki ilan şartının aranmamasına" ilişkin 
olup, bu alandaki uygulamalar Turizm Bakanlığınca yürütülmektedir. 

Bilindiği üzere Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan kıyı alanlarının imar ve mevzuatı açı
sından denetlenmesi belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelere, dışında ise Valiliklere 
aittir. Adı geçen yörede, kaçak yapılaşmalara ilişkin denetleme 27.3.1994 tarihinde yapılan seçim
lerden sonra teşekkül eden Beldibi Belediyesince sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Çulhaoğlu 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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T.C.' 

Antalya Vilayeti Tİ.7.1995 
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü 
Dosya: B.09.4.ÎLM.4.07.00.10 

Sayı: 2915/95 , 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığına 
(Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü) 

İlgi: a) 5.5.1995 gün ve 2205 sayılı Yapı İşleri Gn. Mdlüğü yazısı. 

b) 15.5.1995 gün ve 1893 sayılı yazımız. 
c) 13 Haziran 1995 gün ve 1370 sayılı yazınız. 

d) 10 Temmuz 1995 gün ve 1604 sayılı faks sayılı yazınız. 

İlgi (c) yazınızda İlimiz Beldibi Belediyesi Çifteçeşmeler bölgesinde deniz kenarında yapılan 
yasal ve yasal olmayan yapıların paftasına işlenerek gerekli bilgi ve belgelerle birlikte gönderilme
si, ilgi (d) yazınızda ilgi (c) yazınızın cevabının çabuklaştırılması istenilmektedir. 

Beldibi Beldesi Çifteçeşmeler bölgesindeki mevcut ruhsatlı ve ruhsatsız binaları gösterir paf
ta yazımız ekinde gönderilmektedir. Bölgedeki uygulama ilgi (b) yazımızda açıklanmıştır. 

Gereğini arz ederim. , • - : 

Vali Adına Coşkun Ertürk 
Vali Yardımcısı 

T.C. 
Antalya Vilayeti 11.7.1995 

Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü 
Dosya: B.09.4.İLM.407.00.10/01-D.O.1 

, Sayı: 1893/95 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığına 
(Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 

İlgi: a) 5.5.1995 tarih ve 2205 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız eki, Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından Bakanlığımıza yönelti
len soru önergesinde Beldi binde, deniz kenarında yapılan yapıların durumu sorulmaktadır. 

Beldibi İmar Planı 11.6.1987 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanmıştır. Planda 
Kıyı Kenar çizgisinden itibaren 10 mt. çekme mesafesi verilmiştir. 

4.5.1988 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Beldibi-Çifteçeşmelerde kaçak yapı sahiplerinin 
şirketleşmesi halinde kaçak yapıların bulunduğu alanın ilansız olarak tahsisinin yapılacağı esasa 
bağlanmıştır. 

Şirketleşme süresini tamamlayıp Turizm Bakanlığınca tahsis edilen alanlarda onaylı imar pla
nına göre inşaat ruhsatı verilmiştir. 

3621 ve 3830 sayılı yasalar ile ilgili uygulama yönetmeliği inşaat ruhsatını alarak en az subas-
man seviyesine gelmiş inşaatlara müktesep hak tanıdığından ve bölgede yapılaşma oranı % 50'nin 
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Ruhsat Tarihi 

26.12.1989 
7.3.1990 

3.7.1990 
3.7.1990 

10.9.1990 
21.3.1991 
25.3.1992 
28.4.1992 
24.4.1992 
26.4.1992 

26.6.1992 
28.8.1992 
11.6.1993" 
28.4.1994 

Pafta Üzerindeki 
NMrrmralı Adalar 

2 
16 

17 
6 
4 
3 
10 
4 

14 

15 
7 

• 4 ' • ' 

13 
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üzerinde olduğundan planda revizyon yapılmayarak onaylı plana göre işlem yapılmaya devam edil
miştir. 

Bölgede deniz kenarında yapılan tesislerin sahiplerini ve ruhsat tarihlerini gösterir liste aşağı
dadır : 

Pafta Üzerindeki 
Ruhsat Şahibj 

Özkayalar Turz. Yat. İş. A. 
Ebru Turizm İthalat İhracaat 
San. Tic. A.Ş. • 
Pilot İnş. Turizm. Tic. A.Ş. 
Karasaç A.Ş. 
Karadoğan İnş. Turz. A.Ş. 
Beşler Turzm. İşi. Şey. ve Tic. A.Ş. 
Belhan Tur. ve Tic. A.Ş. 
Karadoğan İnş. Tic. A.Ş. 
Fırûttur Turzm. Yat. İşi. A.Ş. 
Akasya Antalya Beldibi 
Turz. İnş. Yat. İşi. A.Ş. 
Mastur İnş. Turz. Tic. A.Ş; 
Elit Beldibi Turizm. İşi. A.Ş. 
Karadoğan İnş. ve Tic A.Ş. 
Aytaş Turizm. Yat. ve İşi. A.Ş. 

Ayrıca, 27.3.1994 tarihinde yapılan seçimlerde yörede Beldibi Belediyesi teşekkül etmiş olup 
bu tarihten sonra uygulamalar belediyesince yapılmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Vali Adına Coşkun Ertürk 

Vali Yardımcısı 

2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, memur maaş ödemeleri ve emekli kesenekleri ara
sında çelişkiler olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın ya
zılı cevabı (7/6576) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Memur maaş ödemeleri ve emekli keseneklerinde bir takım çelişkilerin olduğu görül
mekte. Mesela, 7'nin 3 üncü derecesinden emekli keseneği kesilirken, 10'un 2'sinden maaş öden
mekte veya bazı ayrıcalıklı kurumlarda 6'nın Tinden maaş ödenirken, 7'nin Tinden emekli kese
neği kesilmekte. 

Bu çelişkinin izahı nedir? Burada bir haksızlık ve çifte standarttan söz etmek mümkün mü? 
Ayrıca, bu çelişkileri düzeltici ve daha adilâne bir ücret dağılımı ve emekli keseneği yönünde 

teknik çalışmalar yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise, bunları ne zaman hayata geçirmeyi düşünü
yorsunuz? 
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T . C , • ' ; • • • . • ' . " ' • ' 

Maliye Bakanlığı 7.8.1995 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.07.0.BMK.0.15.115546-6132-17995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) Devlet Bakanlığının (Sn. Bekir Sami Daçe) 13.6.1995 tarih ve B.02.0.006.0/2-01625 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alman Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Sayın Başbakanımız tarafından 
cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesine ilişkin görüşümüz aşağıda 
belirtilmiştir. 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda emekli
lik keseneğine esas aylık ile kazanılmış hak aylığı kavramlarına yer verilmiş fakat bu kavramların 
tanımları açık bir biçimde yapılmamıştır. 

Ancak, her iki Kanunda yer alan hükümler incelendiğinde; memuriyete girişte, terfi etme hal
lerinde ve tahsil durumuna göre yükselinebilecek derecelerin tespitinde, kazanılmış hak aylığı ile 
emeklilik keseneği esas aylığın aynı anlama geldiği görülmektedir. 

Bu iki aylığın ayrılması, emeklilik keseneğine esas aylığın tespitinde dikkate alınan sürelerin 
kazanılmış hak aylığının saptanmasında dikkate alınmaması hallerinde mümkün olabilmektedir. 

Nitekim, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünde yer alan esas
lara göre, memuriyete girişte veya memuriyet sırasında kademe veya derece yükseltilmesi gereken 
hallerde emeklilik keseneğine esas aylık ile kazanılmış hak aylık derecelerinin birlikte yükseltilme
si ilkesi benimsenmekte, sözkonusu iki aylığın ayrılacağı haller açık bir biçimde belirtilmektedir. 
Anılan Kanunun 74've 76 ncı maddeleri uyarınca kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere 
atananların kesenek ve karşılık farklarını T.C. Emekli Sandığına göndermeleri halinde bu derece
lerde geçirdikleri sürelerle 79 uncu madde uyarınca bilgilerini artırmak için yabancı memleketlere 
gönderilenlerden maaşsız izin verilenlerin ve 108 inci madde uyarınca aylıksız izine ayrılanların 
kesenek ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul 
etmeleri şartıyla bu süreleri emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilmektedir. 

Kazanılmış hak aylık derecelerinin tespitinde dikkate alınmayan sürelerin 228 (1214) sayılı 
Kanun uyarınca emeklilik keseneğine esas aylığın hesaplanmasında dikkate alınması nedeniyle 
emeklilik keseneğine esas aylık, kazanılmış hak aylığının üzerine çıkmakta, kademe ilerlemesi ve
ya derece yükselmesi hallerinde, emeklilik keseneğine esas aylıkları aynı şekilde ilerletilerek ara
daki fark korunmaktadır. 

Ayrıca, 2914 sayılı Yükseköğretim personel Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendinin 2 nci 
fıkrası ile öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının görev aylıklarının (657 sayı
lı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen kade
me ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç), Devlet Memurları Kanunu hüküm
leri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve ka
demelerine iki derece eklenmesi suretiyle belirleneceği öngörülmüştür. 

Buna göre, sözkonusu personelin kazanılmış hak aylığı ile emeklilik keseneğine esas aylığı da
ha alt derecelerde, görev aylığı ise daha üst derecelerde bulunabilmektedir. 

Görüldüğü üzere, ilke olarak kazanılmış hak aylığı ile emeklilik keseneğine esas aylık aynı an
lama gelmekte ise de, kanunlarla yapılan düzenlemeler sonucu bu iki aylık ayrılabilmektedir. Do
layısıyla, emeklilik keseneğine esas aylık ile kazanılmış hak aylığının farklılık gösterdiği haller bir 
çelişki yaratmamaktadır. 

Bilgilerini arz ederim. k , ' »„ . , ' 
° . ismet Attıla 

Maliye Bakanı 
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3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, zati ihtiyaçların dağıtımında usulsüzlük ve 

yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı 
(7/5764) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla, 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Birçok bakanlıklarda, yolsuzluk, usulsüzlük, adam kayırma, partizanlık yapılmaktadır. Altı si

yasî partinin Türkeli İlçe başkanlarının imzalayıp gönderdikleri bu olayların cevapsız bırakılmama
sı lazımdır. 

O nedenle; 
Soru 1: 1993 Yılı Türkeli bölgesi Ayazköy mevkiinde 20-30 bin ster odun Orman İşletme Mü

dürünün keyfî tutumları sonucunda dışardan getirilen işçilerle yapılma nedeni nedir? İstihkak öde
meleri vekâletle işçi postalan adına belirli şahıslara yapıldığı söylentileri doğru mudur? Bu posta 
başlanna ster başına 140-160 verildiği halde işi yapanların eline 80-100 bin lira geçtiği söylentile
ri vardır, bu aradaki fark kimlerin cebine girmiştir? 

Soru 2 : Yukarıdaki belirtilen mıntıkada S.S. Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifi 
(Ayazköyü) varken kasıtlı olarak bu taşıyıcı kooperatifine işi vermeyip başka şahıslara verilme ne
deni nedir? 

Soru 3 : Odunlar istif edilmeden uzun süre bekletilmesi neticesinde odunların içerisinde bulu
nan maden direklerinin, sanayi odunu ve kâğıtlık odunlar değer kaybına uğraması neticesinde iş
letme zarara uğratılmıştır. Bunların sorumluları hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

Soru 4 : Devlet lojmanları satışa çıkarıldığı bugünlerde ve tasarruf tedbirleri yürürlükte iken 
hastanelere ilaç alınamazken lüks lojmanlar yapımı bu tedbirlerle bağdaşıyor mu? 

Soru 5 : Köylü zati ihtiyaçlarının adil olarak dağıtılmadığı, partizanca ve başka menfaatlerle 
verildiği söylentileri vardır, araştırmayı düşünüyor musunuz? 

Soru 6 : İşletme hizmet vasıtalarının işletme dışı özel işlerde kullanıldığı söylentileri için bir 
araştırma yaptırdınız mı? . 

Soru 7 : Tahsil olan vergiler zamanında vergi dairelerine yatırılmadığı iddiaları vardır, bu id
dialarla bu işlemlerden idare vergi dairesine milyarlarca vergi cezası ödendiği söyleniyor, doğru
mudur, doğru ise bu konuda bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? ' 

T.C. . , • • , • \ , 
Orman Bakanlığı 2.6.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 
Sayı: KM. 1.SOR.398-1736 

Konu : Sn. Halit Dumankaya'nın yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : a) TBMM'nin 24.1.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5764-12541/56023 sayılı 
yazısı. 

(I) 5764'e ek cevap. 
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b) 9.2.1995 tarih ve KM. 1.SOR'./120 sayılı yazımız. 

ilgi yazımızda İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm "Zati ihtiyaçların dağıtımın
da usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi"nin Bakanlığımızca in
celenmekte olduğu, söz konusu iddiaları mahallinde incelemek üzere müfettiş görevlendirildiği, 
netice alındığında bilgi verileceği bildirilmişti. 

Mahallinde yapılan inceleme tamamlanmış olup, önerge hakkındaki cevabi yazımız ekte su
nulmuştur. 

Arz ederim. 

Hasan Ekinci 
Orman Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm 7/5764 esas no.lu "Zati ihtiyaçların dağıtı
mında usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi" hakkında Orman 
Bakanlığının cevabı. 

Türkeli Orman İşletme Müdürü Kemal Beyazgül'ün birtakım usulsüzlükler yaptığına dair ih
bar dilekçesinde yer alan konular görevlendirilen müfettişlerce mahallinde incelenmiş olup; 

1. 1,2,3,4,6 ve 7 nolu sorularda belirtilen hususlarda ihmali görülen memurlar hakkında dü
zenlenen 23.4.1995 tarih ve 2-3 numaralı fezleke gereği için 28.4.1995 tarih ve Tk. 28.4.42/532 sa
yılı yazı ile Sinop Valiliğine gönderilmiştir. 

2. 5 nolu soruda yer alan iddialarla ilgili olarak, zati ihtiyaç tesbiti sırasında yanlış beyan ver
mek suretiyle usulsüzlükleri tespit edilen Çatakgeniş, Hamamlı, Ayaz, Akçabük, Düz ve Karabey 
köyleri muhtar ve azalan hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere düzenlenen 30.3.1995 tarih 
ve 1-2 numaralı inceleme raporu Sinop Valiliğine gönderilmiştir. 

4. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, temeli atılan bazı tesislere ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakam Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/6170) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirttiğim hususların Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak yanıtlan
masına yardımcı olmanızı saygılarımla arz ederim. 8 Şubat 1995 

* Hasan Basri Eler 
Edirne 

Soru 1 : Geçmiş ANAP iktidarları ile 49 uncu ve 50 nci hükümetlerin iktidarları sorumlulu
ğunda tüm ülke çapında kaç adet tesisin inşaasına başlanmıştır? Bu tesislerin yerleri nereleridir ve 
bakanlıklara göre dağılımı nasıldır? 

Soru 2 : Bitirilerek hizmete açılan ve başlandığı halde bitirilmeyen tesislerin sayısı, yerleri ve 
bakanlıklara göre dağılımı nasıldır? 

Soru 3 : Seçim Öncesi oy hesaplan yapılarak, önceliği olmadığı halde başlanıp, ardından bir 
içivi bile çakılmayan bu inşaatlar, ayrı ayrı ve toplam olarak devlet bütçesinde ne kadar kayba yol 
açmıştır? Bu kaybın günümüz Türk Lirası değeri ile miktarı ne kadardır? 

Soru 4 : 5 Nisan 1994 tarihinde alınan ekonomik tedbirler gereği işçisi, memuru, esnafı ve iş
sizi ile tüm ülke halkı fakir hale getirilmiştir. 27 Mart yerel seçimleri öncesi, sadece on gün sonra 
alacağınız ekonomik tedbirler sonucu tamamlanamayacağını bildiğiniz halde, birçok tesisin teme
linin atılmasının ve daha kötüsü bunların bitirilmemesi sonucunda milyarlarca liranın toprağa gö
mülmesinin yarattığı çelişkiyi nasıl açıklarsınız? 
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Soru 5 : Medyada yoğun olarak işlenen bu konunun Türk halkı tarafından dikkatle takip edil

diğinin farkında mısınız? Devlet sorumluluğu ve Türk halkının devlete olan güveni ile doğrudan il
gili olan bu konunun, bir an önce açıklığa kavuşturulmasında 50 nci hükümetin Başbakanı olarak, 
üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C 
Devlet Bakanlığı 15.6.1995 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/1038 
Konu: 7/6170-13131 Esas No.lu 

Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 23.3.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6170-13131/47724 sayılı yazınız. 
Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler'in Başbakanımıza tevcih ettiği 7/6170-13131 Esas 

No.lu yazılı soru önergesine ait cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 

Soru 1 : Geçmiş ANAP iktidarları ile 49 uncu ve 50 nci hükümetlerin iktidarları sorumlulu
ğunda tüm ülke çapında kaç adet tesisin inşaasına başlanmıştır? Bu tesislerin yerleri nereleridir ve 
bakanlıklara göre dağılımı nasıldır? 

Cevap 1 : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzce ANAP iktidarı döneminde 27 adedi mer
kezde, 142 adedi de emanet olarak İl Müdürlüklerinden olmak üzere toplam 169 adet ihale yapıl
mıştır. 

49 ve 50 nci Hükümetler döneminde 100 adedi eskiden başlanılmış ve yarım kalmış iş olmak 
üzere toplam 270 adet yeni ihale yapılmıştır. Söz konusu bu işler yurdun her tarafında il, ilçe ve 
beldelerde yapılmaktadır. 

Soru 2 : Bitirilerek hizmete açılan ve başlandığı halde bitirilmeyen tesislerin sayısı, yerleri ve 
bakanlıklara göre dağılımı nasıldır? 

Cevap 2 : 49 ve 50 nci Hükümetler döneminde 80 adet iş bitirilerek hizmete açılmış olup, ha
len 190 adet tesisin inşaatı devam etmektedir. 

Soru 3 : Seçim öncesi oy hesaplan yapılarak, önceliği olmadığı halde başlanıp, ardından bir 
çivi bile çakılmayan bu inşaatlar, ayrı ayrı ve toplam olarak devlet bütçesinde ne kadar kayba yol 
açmıştır? Bu kaybın günümüz Türk Lirası değeri ile miktarı ne kadardır? 

Cevap 3 : Türkiye spor tesisi açısından son derece fakir bir ülkedir. Bu nedenle yurdun her
hangi bir yerine herhangi bir spor tesisinin yapılması ülkeye hizmettir. Bu bakımdan Devlet bütçe
sinde kayıp söz konusu değildir. 

Soru 4 : 5 Nisan 1994 tarihinde alınan ekonomik tedbirler gereği işçisi, memuru, esnafı ve iş
sizi ile tüm ülke halkı fakir hale getirilmiştir. 27 Mart yerel seçimleri öncesi, sadece on gün sonra 
alacağınız ekonomik tedbirler sonucu tamamlanamayacağını bildiğiniz halde, birçok tesisin teme
linin atılmasının ve daha kötüsü bunların bitirilmemesi sonucunda milyarlarca liranın toprağa gö
mülmesinin yarattığı çelişkiyi nasıl açıklarsınız? 

Cevap 4 : 27 Mart öncesinde temeli atılan spor tesislerinin hepsi ödenekleri ölçüsünde devam 
etmektedir. 

Soru 5 : Medyada yoğun olarak işlenen bu konunun Türk halkı tarafından dikkatle takip edil
diğinin farkında mısınız? Devlet sorumluluğu ve Türk halkının devlete olan güveni ile doğrudan il
gili olan bu konunun, bir an önce açıklığa kavuşturulmasında 50 nci hükümetin Başbakanı olarak, 
üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap 5 : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü ilgilendirmemektedir. 
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5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İlinin kalkınmada öncelikli iller kapsamına 

alınmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Aykon Doğan'in yazılı ce
vabı (7/6435) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Seven 
• Bilecik 

Soru : Kalkınmada öncelikli iller listesinde birinci derecedeki öncelikli illerin arasında Bile
cik ilimizi göremiyoruz. Türkiye'nin portresini iyi tanıyan birisinin Bilecik İlinin bu iller dışında 
tutulmuş olmasını hayretle karşılayacağına eminim. Bilecik'ten çok daha iyi durumda olan birçok 
il bu listeye girmişken, neden Bilecik listeye dahil edilmemiştir? Bir Malatya'dan, bir Erzurum'dan 
bir Sivas'tan Bilecik İlinin ne fazlalığı vardır? 

•T.C 
Başbakanlık 14.6.1995 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Bölgesel Geliştirme ve Yapısal Uyum .. 

Genel Müdürlüğü "'f" 
Sayı: BGYUDB-60/4.5.8-17-95-2274 

Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) Devlet Bakanlığının (Sn. Bekir Sami Daçe) 16.5.1995 tarih ve B.02.0.006.0/2-01302 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde yer alan, Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakanımız Sayın 
Prof. Dr. Tansu Çiller'e tevcih ettiği 7/6435 esas nolu yazılı soru önergesi incelenmiş ve gerekli 
açıklamalar aşağıda yapılmıştır: 

1. Bakanlar Kurulu Kararı ile Kalkınmada Öncelikli Yöreler belirlenirken, Devlet Planlama 
Teşkilatınca yapılan iller itibariyle gelişmişlik sıralaması araştırmaları esas alınmaktadır. 

2. Bilecik, 13.1.1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 94/6411 sayılı "Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Karan"na göre Sanayi Kuşağı iller kapsamına alınmıştır. 

Bu Karara göre; 
a) Bilecik İlindeki 1 no.lu Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak teşvik belgeli yatırımlar, 

1995 Yılı Geçiş Programı ile başlayarak Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı süresince, 
b) Bilecik İlinin 1 No.lu Organize Sanayi Bölgesi dışında il hudutları içinde yapılacak teşvik 

belgeli yatırımlar, 1995 yılında başlamak üzere 3 yıl süre ile, 

Özel önem taşıyan sektörler kapsamında yatırım teşvik tedbirlerinden yararlandırılmaktadır. 

Yukarıda 2 nci maddede öngörülen süreler içinde Bilecik ilinde yapılacak teşvik belgeli yatı
rımlara uygulanacak yatırım indirimi oranı yüzde 20'den, Kalkınma Öncelikli Yörelerde uygulan
dığı gibi yüzde 100 oranına yükseltilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Aykon Doğan 
Devlet Bakanı 
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6. - Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, Afyon Hekimevi inşaatına ilişkin sorusu ve Sağlık Ba

kanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/6525) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için de
laletlerinizi saygılarımla arz ederim. 28.3.1995 

Gaffar Yakın 
Afyon 

1. Afyon Hekimevi inşaatına ne zaman başlanılmış ve bitirilmiştir? 

2. Hangi yıllarda ne kadar harcama yapılmıştır, toplam maliyet nedir? 
T.C. 

Sağlık Bakanlığı 15.6.1995 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/1362 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 5.4.1995 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6525-13682/49645 sayılı yazıları. 

Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın tarafından, Afyon Hekimevi inşaatı ile ilgili olarak ve
rilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Doğan Baran 
Sağlık Bakanı 

. Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın Afyon Hekimevi inşaatı ile ilgili yazılı soru önergesinin 
cevabıdır: 

Soru 1 : "Afyon Hekimevi inşaatına ne zaman başlanılmış ve bitirilmiş?" 
Cevap 1 : Afyon Hekimevi binasının inşaatına 1990 yılında başlanılmış ve inşaat 1994 yılın

da tamamlanmıştır. 
Soru 2 : "Hangi yıllarda ne kadar harcama yapılmıştır, toplam maliyet nedir?" 
Cevap 2 : Afyon Hekimevi binasının inşaatı için yapılan harcamaları ve bunların tarihlerini 

gösteren liste ilişikte sunulmuştur. 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
(Fon Birimi) 

Gönderilen Tarih Meblağı Konusu 
6.8.1990 , 250 000 000.-TL". Hekimevi inşaatı 

11.3.1991 150 000 000.-TL. " " 
29.3.1993 . 1500 000 000.-TL. 
22.11.1993 920 000 000.-TL. Sağ.Müd. binası ve Hekimevi inşaatı 

3.3.1994 2 570 000 000.-TL. Sağ.Müd., Hekimevi ve Sağ. Evleri 

Toplam 5 390 000000.-TL. . ' 
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7. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam 'in, Hentbol Millî Takımının Kıbrıs Rum Kesimi ile ya

pacağı maça ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı 
(7/6529) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. , 

Faruk Saydam 
Manisa 

Bilindiği üzere Hentbol Millî Takımımız müsabaka yapmak için Kıbrıs Rum kesimine gitmek 
mecburiyetinde bulunmaktadır. 30.3.1995 tarihindeki müsabaka için takımımız Lefkoşe üzerinden 
Larnaka'ya geçmeyi hem maddî yönden hem de kısalığı yönünden tercih etmiştir. Ancak Rum ke
simi siyasî mülahaza ile bu yolla gelecek olan takımımızı kabul etmeyeceğini Atina üzerinden ve
ya İsrail üzerinden gelinmesini talep etmektedir. Dolayısıyla Kıbrıs Türk Kesiminin varlığını yok 
saymakta ve Kıbrıs'ın bir Rum adası olduğunu bu yolla dile getirmenin peşinde olduğunu duyur
manın hayali içerisindedir. 

Sorular: 

1. Müsabakanın yapılması mecburiyeti olduğuna göre Hükümet olarak tepkiniz ne olacaktır? 

2. Kıbrıs ile ilgili verileri tavizlere yenisinin eklenmesine müsamaha gösterilecek midir? 
3. Israrlı davranış söz konusu edilirse müsabakanın yapılıp, yapılmaması konusundaki tavrı

nız nasıl ve ne şekilde olacaktır. 

4. Bu konuda bizleri ve kamuoyunu nasıl aydınlatmayı düşünüyor musunuz? 
5. Sporu politikaya alet eden Rum yönetiminin diplomatik başarı sağlamasına alet olunacak 

mıdır? 

6. Kıbrıs ile ilgili Türk tezine zarar verici bir olayı milletimize nasıl izah edeceksiniz? 

7. Spor kafilesinin Kıbrıs Türk kesiminden gitmesi Türk Hükümetinin kararlılığında ispat 
edecek bir tutumdur, bu kararlılığı gösterecek misiniz? 

. T.C. . ' • • • • ; 

Devlet Bakanlığı 13.6.1995 
Sayı: B.02.0.006.0/2-01383 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 5.4.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6529-13686/49663 
sayılı yazısı. 

Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam'ın Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen "Hentbol Millî Takımımızın Kıbrıs Rum Kesimi ile yaptığı müsabaka" ile 
ilgili 7/6529 esas nolu soru yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplar aşağıda bulunmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak; İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner ve 28 arkadaşının, Hentbol Mil
lî Takımının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile maç yapmasını uygun bularak millî çıkarlarımıza ters 
düştüğü iddiasıyla Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem hakkında Anayasa'nın 99 uncu ve İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergeleri, 12.4.1995 Çarşamba günü 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98 inci birleşiminde görüşülerek, reddedilmiştir. 

Öte yandan, TBMM İçtüzüğünün 95-C maddesine göre ''Konusu, evvelce Başkanlığa verilmiş 
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gensoru önergesiyle aynı olan sorular" sorulmayacak konular kapsamına girdiğinden, önergenin 
cevaplandırılması mümkün olamamıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. R , . „ . n 

, Devlet Bakanı 

8. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Güreş Millî Takımında ilk üç derece dışında dere
ce alanlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/6539) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. Yücel Seçkiner 
Ankara 

Bilindiği üzere 28 yıl aradan sonra 24-28 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul'da yapılan Serbest 
Güreş Müsabakalarında Millî Takımımız takım halinde Dünya 1. olmakla milletimize şampiyon
luk zevkini tattırmış ve gururunu yaşatmıştır. 27.3.1995 Pazartesi günü Ankara/Gölbaşında düzen
lenen ödül töreninde takım halinde Dünya 2.'si olan Halter Millî Takımımıza ve Güreş Millî Takı
mımıza da törenle ödüller dağıtılmıştır. 

Takım halinde Dünya 2.si olan haltercilerimizin ilk üç derece dışında puan getirenlere ödül ve
rilmesinin yanı sıra güreşçilerimizden sadece ilk üç dereceye girenlere ödül verilmesi dikkat çek
miş, Ata Sporumuza hizmet veren diğer güreşçilerimizi ve milletimizi bu ayrıcalık fazlası ile üz
müştür. 

Sorular: 
1. Bakanlıkça bu ayrıcalığa neden gerek duyulmuştur? 
2. Dünya 2.si olan ve ilk 3 derece dışında puan getiren haltercilerimize verilen ödüller sevin

dirici olmasına rağmen, güreşçilerimizin sadece ilk üç sırasına ödül verilmesinin ardındaki sebep
ler politik midir? 

3. 28 yıl aradan sonra Türk milletine şampiyonluk hediye edenlere reva görülen bu hadiseyi 
tasvip etmek mümkün müdür? 

4. Bu tutum ve davranışlar neticesi Ata Sporumuz güreşin ilerlemesini bekleyebilir misiniz? 
5. Türk Milletinin rahatsızlık duyduğu bu gibi konularda sizler rahatsızlık duymuyor musun? 
6. Ödül Yönetmeliğine göre hangi kıstaslar gözonüne alınmış ve bu ayrıcalık neye göre ya

pılmıştır? 
7. Bu davranışları sergileyenler hakkında Başbakanlıkça bir işlem yapılacak mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 15.6.1995 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/0988 
Konu : 7/6539-13709 Esas No.lu Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 6.4.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6539-13709 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkiner'in Başbakanımıza tevcih ettiği 7/6539-13709 esas 

no.lu yazılı soru önergesine ait cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
~ Şükrü Erdem 

' Devlet Bakanı 
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Soru 1 - 2. Dünya 2.si olan ve ilk 3 derece dışında puan getiren haltercilerimize verilen ödül

ler sevindirici olmasına rağmen, güreşçilerimizin sadece ilk üç sırasına ödül verilmesinin ardında
ki sebepler politik midir? Bakanlıkça bu ayrıcalığa neden gerek duyulmuştur? 

Cevap 1 - 2 : Bakanlığımca hiçbir spor dalında ayrıcalık yapılması mümkün değildir. Halter
cileri motive etmek, Türk spor tarihinde bugüne kadar gerçekleştirilememiş sonuçları almak düşün
cesi ile Kasım 1994 ayında yapılan Dünya Şampiyonasında önce haltercilerimize özel ödül vaad 
edilmiştir. 

Dünya Güreş Şampiyonası öncesi güreşçilere bu şekilde bir özel ödül verilmesi için işlem ya
pılmadığından ilk üç sıraya girenler dışındakilere ödül verilmemiştir. 

Bakanlığım spora politika karıştırılmayacağmın bilinci içerisindedir. 
Soru 3 : 28 yıl aradan sonra Türk Milletine şampiyonluk hediye edenlere reva görülen bu ha

diseyi tasvip etmek mümkün müdür? 
Cevap 3 : Spor Teşkilatımız 28 yıl aradan sonra Türk Milletine şampiyonluk hediye eden spor

cuları baştacı yapmıştır. Dereceye giren sporcularımız Ödül Yönetmeliğine göre Ödüllerini en kısa 
zamanda almış ve ayrıca da Bakanlığımca vaad edilen özel ödüllerle de sporcuların teri soğuma
dan taltif edilmişlerdir. 

Hükümetimizin ödül konusundaki hassasiyetini tüm sporcular çok iyi bilmektedir. Hatırlana
cağı üzere 1987'den 1992 yılma kadar sporculara, hak ettikleri ödüller dönemimizde verilmiş olup, 
o tarihten sonra 1993 yılında iki defa, 1994 yılında bir defa ve 1995 yılında da bir defa ödül töre
ni yapılarak ödüller verilmiştir. 

Soru 4 : Bu tutum ve davranışlar neticesi Ata Sporumuz güreşin ilerlemesini bekleyebilir mi
siniz? 

Cevap 4 : Ata Sporumuz güreş sizin de belirttiğiniz gibi uzun yıllar sonra büyük başarılara im
za atmıştır. 32 yıl aradan sonra Olimpiyat Şampiyonluğu, 23 yıl aradan sonra. 1993'de bir sporcu
muzun Dünya Şampiyonu olması, 1993 Avrupa Şampiyonluğu, 1994'de 28 yıl sonra Dünya Şam
piyonluğu, dönemimizde gerçekleştirilmiştir. Bütün bu sonuçlara gençler, ümitler, yıldızlar katego
rileri de eklenirse Bakanlığımın güreşe ve spora bakış açısı anlaşılır. 

Soru 5 : Türk Milletinin rahatsızlık duyduğu bu gibi konularda sizler rahatsızlık duymuyor 
musunuz? . 

Cevap 5 : Bu özel ödül olayından dolayı rahatsızlık duyulacak bir olay yoktur. Çünkü yukarı
da da belirtildiği gibi tüm başarılı sporcularımız gibi güreşçilerimiz de yönetmelik gereği ödülleri
ni almışlardır. 

Soru 6 : Ödül Yönetmeliğine göre hangi kıstaslar gözönüne alınmış ve bu ayrıcalık neye gö
re yapılmıştır? 

Cevap 6 : Bu verilen ödül, yönetmeliğe göre değil teşvik için önceden vaad edilen bir ödüldür. 
Kullanım yetkisi Bakanlığıma verilen Destekleme Fonundan verilmiştir. 

Soru 7 : Bu davranışları sergileyenler hakkında Başbakanlıkça bir işlem yapılacak mıdır?, 
Cevap 7 : Spora siyaseti karıştırmamaya özen gösteren bir Bakan olarak teşkilatım, başarılar

la dolu dönemimizde hiç kimsenin hiçbir sporcuya ayrıcalık yapmasına müsamaha göstermeyece
ğimin bilincindedir. 

9. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Alacakaya'yi Diyarbakır ve Elazığ'a bağlayan 
karayoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin 'in yazılı cevabı (7/6647) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Erman Şahin tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim. 7.4.1995 
, . ' • • " . . . ' Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
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Soru : Alacakaya'yı Maden üzerinden Diyarbakır ve Elazığ'a bağlayan karayolu Alacakayalı-

lar için hem ekonomik, hem de güvenlik açısından son derece önemlidir. Ancak bugüne kadar bu 
yola gerekli önem verilmediği için ulaşım zorlukla yapılmaktadır. 

1. Acaba bu yolu ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? 
T.C * 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 12.6.1995 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

Sayı: B091TCK01001/11-118/8-1072 
Konu: Maden-Alacakaya Yolu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28.4.1994 tarih ve A.01.Ö.GNS.0.10.00.02-7/6647-13875/50158 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde bulunan Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un soru önergesinde yapı
mı istenen Maden-Alacakaya yolu Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yol ağında yeral makta olup, 
yapımı da adı geçen Teşkilatın sorumluluğu altında bulunmaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü halen 60 000 km. uzunluğundaki yol ağında yapım, bakım fa
aliyetlerini sürdürmektedir. Yeterli düzeyde ödenek sağlanamaması sebebiyle kısa vadede yol ağı
nı genişleterek ilave yolların ağa dahil edilmesi düşünülmemektedir. İleriki yıllarda yol ağında ye
ni bir düzenleme yapıldığında söz konusu yolun durumu yeniden değerlendirilebilecektir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Erman Şahin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
10. - Uşak Milletvekili Ender Kqragül'ün, Uşak'taki il içi öğretmen tayinlerine ilişkin sorusu 

ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/6684) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevaplan^ 
masını arz ederim. 13.4.1995 

Ender Karagül 
Uşak 

Uşak İlinde zamansız ve gereksiz il içi tayinler nedeniyle başta kasabalarımız olmak üzere bir
çok yerleşim yerindeki okullarımızda eğitim ve öğretim aksamaktadır. 1993-1995 yılları arasında
ki Valilik muvafakati olmadan bakanlık onayı ile kaç öğretmenin il içi tayini yapılmıştır. 

T.C. 
- Millî Eğitim Bakanlığı 8.6.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1531 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 1.5.1995 gün ve Kan.Kar.Md.7/6684-13946/50412 sayılı yazısı. 
Uşak Milletvekili Sayın Ender Karagül'ün "Uşak'taki il içi öğretmen tayinlerine ilişkin" soru 

önergesi incelenmiştir. 
3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 61 inci mad

desi gereğince; her derece ve türdeki okullar ile kurum öğretmenlerinin il içindeki görev yerleri Va-
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lilikler tarafından belirlendiğinden Bakanlık onayı ile öğretmenlerin görev yeri değişikliği yapılma
maktadır. 

Ancak Bakanlığımızca, yönetmelik gereği Anadolu Liselerine mülakatla 17 öğretmenin ata
ması yapılmıştır. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
11.- Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez 'in, Alibeyköy Endüstri Meslek Lisesinde 

yapılan bir toplantıya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/6686) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Dökülmez 
' Kahramanmaraş 

Sorular: 12 Nisan 1995 tarihinde basında çıkan bir habere göre; Mavi Haliç Lions Kulübünün 
Valilikten aldıkları "Sağlık Taraması" izniyle Alibeyköy Endüstri Meslek Lisesinde uyuşturucu ve 
diğer zararlı alışkanlıklar konulu bir konferans düzenlenmiştir. Konferansın sonunda Lions Kulü
bünün başkanı söz alarak cebinden bir prezervatif çıkarmıştır. Öğrencilere dönerek "Siz de prezer
vatif var mı?" şeklinde soru soran başkan, özellikle kız öğrencilere dönerek "Hanımlar erkekler bu
nu kullanmayı sevmezler. Siz mutlaka yanınızda bulundurun. Erkekleri bunu kullanmaya mecbur 
edin. İsteyenlere birer adet dağıtabiliriz" demiştir. Ayrıca okul müdürünün okulda zorla prezerva
tif dersi verilmesini sağladığı iddia edilmektedir. 

1. Bu haber doğru mudur? 
2. Bu konuda Bakanlığınızca herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? 

3. Eğitimle ilgisi olmayan bu tür kuruluşların eğitim kurumlarında faaliyette bulunmalarının 
yasal bir dayanağı var mıdır? Bu imkânı nereden almaktadırlar? 

. T . C . . • • ' . ' . . • . - . " • ' - , ' 

Millî Eğitim Bakanlığı ' 8.6.1995 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1530 

Konu: Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 1.5.1995 gün ve KAN.KAR.MD.7/6686-13948/50434 sayılı yazı
sı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in "Alibeyköy Endüstri Meslek Lisesin
de yapılan bir toplantıya ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Konu ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma yapılmaktadır. Soruşturma sonucuna göre gerek
li işlemler yapılacaktır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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12. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldt'mn, Mut içme suyu inşaatına ilişkin sorusu ve Bayın

dırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/6696) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Erman Şahin tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular: 
1. Mut içme suyu inşaatı kime verilmiştir? 
2. Bu inşaatı alan şirketin Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un bir yakını olan Kemal Özol'la 

ilgisi var mıdır? j n ^ B a n k a s ı . 

Genel Müdürlüğü 13.6.1995 
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı 

1. Gr. İnş. Tat. Şube Müdürlüğü 
Sayı: B.09.2.İBG.0.13.00.08-33/20/1/10/12622/066074 

Konu : Mut (İçel) içmesuyu tesisi ihalesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 1.5.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6696-13973/50548 sayılı yazınız. 
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın yazılı soru önergesi ile ilgili açıklanması istenen bil

giler ekte sunulmaktadır. . 

Gereğini arz ederim. . 
Erman Şahin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Mut (İçel) içmesuyu ihalesine ilişkin açıklama notu. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın yazılı soru önergesini istemine ilişkin konular: 
1. 1994 yılı birim fiyatları ile 65 Milyar TL. keşif bedelli Mut (İçel) içmesuyu işi, 33 âdet fir

madan kapalı zarf yöntemi ve teklif isteme usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 
Alman teklifler değerlendirilerek % 27,58 indirimle iş Özdoy İnşaat Ticaret ve Sanayi Limi

ted Şirketine ihale edilmiştir. 
2. Dosyasındaki bilgilere göre şirketin % 90'ı Kemal Özol'a aittir. 
Parlamenterlerin yüklenicilerle ilişkisi olup olmadığı konusunda istatistiki bilgiler bulunma-

kaktadır. 
Bilgilerinize arz olunur. 18.5.1995 

Hüseyin Özdüzgün 
İçmesuyu Dairesi Başkanı 

13. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Mavi Haliç Lions Kulübüme İstanbul Alibeyköy En
düstri Meslek Lisesinde yapılan bir toplantıya ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in 
yazılı cevabı (7/6712) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını saygılarımla arz ederim. 17.4.1995 
Zeki Ünal 
Karaman 
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Basından, Istanbul/Alibeyköy Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine Müdür Aykan Köseoğ-

lu'nun gözetiminde Mavi Haliç Lions Kulübünce "Prezervatif kullanma dersi" verildiğini öğren
miş bulunuyorum. 

1. Basına yansıyan bu haber doğru mudur? 

. 2 . Doğru ise böyle bir dersten beklenen fayda nedir? 

3. Mavi Haliç Lions Kulübü ile prezervatifin veya kullanımıyla ilgili dersin ne ilgisi vardır? 

4 Prezervatif kullanma dersi niçin adı geçen Endüstri Meslek Lisesinde uygulamaya konul
muştur? 

5. Diğer tüm lise ve dengi okullarda da prezervatifle ilgili derslerin verilmesini düşünüyor 
musunuz? 

' T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 8.6.1995 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00-022/1529 
Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 1.5.1995 gün ve KAN.KAR.MD.7/6712-13997/50649 sayılı yazı
sı. . '_ ' ' 

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın "Mavi Haliç Lions Kulübünce İstanbul Alibeyköy 
Endüstri Meslek Lisesinde yapılan bir toplantıya ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

Konu ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma yapılmaktadır. Soruşturma sonucuna göre gerek
li işlemler yapılacaktır. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

14. -İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican 'in, otoyol kamulaştırma bedellerine ilişkin soru
su ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/6734) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Erman Şahin tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılması hususunda tavassut buyurulmasmı arz ederim. 
Saygılarımla, 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

- Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoyol inşaatları dolayısıyla kamulaştırılan taşın
mazlar için bugüne kadar ödenmiş bedeller tutarı ne kadardır? 

- Henüz ödenmemiş ve otoyollara ait kamulaştırma bedelleri var mıdır? Bunların tutarı ne ka
dardır? 

- Bu kamulaştırmalar dolayısıyla açılmış bedel artırma davalarından dolayı bu tarihe kadar ne 
kadar para ödenmiştir? Ödenmemiş bedel tutarı nedir? Kazanılmış davalar sonucu ödenmesi gere
ken paralardan henüz ödenmemiş olanların ne zamana kadar ödenmesi planlanmıştır? 
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- Kamulaştırma bedel takdiri 1990 yılında yapılmış ancak kamulaştırma karan 1994 yılında 

yine bu bedel üzerinden alınarak ödemesi yapılmış gayrimenkul sahiplerinin tezyid-i bedel davası
nı kazanmaları sonucu alacakları % 30 faiz hesabıyla ödenmektedir. Enflasyonun % 100'ü aştığı 
şu günlerde bu ödemelerin % 30 faiz üzerinden yapılmasını hakkaniyete uygun görüyor musunuz? 
Görmüyorsanız yasal düzenlemeye gitmeyi düşünüyor musunuz? 

- Anayasamn 46 ncı maddesinde, bu maddenin ikinci paragrafında "Kamulaştırma bedelinin 
hesaplanma tarz ve usulleri kanunla belirlenir. Kanun kamulaştırma bedelinin tespitinde vergi be
yanını, kamulaştırma tarihindeki resmî makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini.... dikkate alır." 
hükmü bulunmasına rağmen 1994 yılında kamulaştırma kararı alınırken 1990 yılında yapılmış kıy
met takdirine göre ödeme yapılması şeklinde Karayolları Genel Müdürlüğü uygulaması doğru mu
dur? Doğru değilse telafisi için ne yapılmasını düşünüyorsunuz? -

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 13.6.1995 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

Sayı: B091TCK01103/41-676-1/834/2266 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Bakanlığımıza göndermiş olduğunuz 4 Mayıs 1995 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS. 
0.10.00.02-7/6734-14063/50878 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Sayın Gürhan Çelebican'ın tarih
siz yazılı soru önergesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Karayolları Genel Müdürlüğü projeleri arasında bulunan ve finansmanı Başbakanlık Hazi
ne Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünce karşılanan otoyollar kamulaştırma harca
maları için 1 Ocak 1986 ile 1 Mayıs 1995 tarihleri arasında toplam 2 971 727 422 500.- TL. öde
nek aktanlmış olup, ilgililerine ödenmiştir. Bunun 2 248 618 672 417.- TL.'sı kamulaştırma, 640 
567 414 685.- TL.'sı tezyid-i bedel, 82 541 335 398.- TL.'sı temyiz harcı ve mahkeme masrafları 
olarak ödenmiştir. 

2. Henüz ödenmemiş otoyollara ait kamulaştırma bedelleri vardır. Tutarı toplam olarak 2 355 
483 622 792.-TL.'dır. 

3. Otoyol güzergâhına rastlayan taşınmaz mallara ait bedel artırım farkları için bugüne kadar 
640 567 414 685.-TL. ödenmiştir. 

1 Mayıs 1995 tarihi itibariyle ödenmemiş 3 401 859 235 000.- TL. tezyid-i bedel miktarı var
dır. Buna tahakkuk tarihindeki faiz farkları dahil edilmemiştir. 1 Mayıs 1995 tarihi itibariyle de 
ödenmemiş faiz farkları tutarı yaklaşık 2 551 394 426 000.- TL.'dir. 

Taşınmaz mal maliklerince açılan bedel artırma davaları neticesinde ödenmemiş tezyid-i be
dellerin ödenebilmesi için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğün
ce yeterli ödeneğin aktarılması gerekmektedir. 

4. Otoyol güzergâhına rastlayan taşınmaz mallar için açılan bedel artırım davalarında mahke
mece kesinleşen bedel artırım farklarına 3095 sayılı Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre 
% 30 faiz uygulanmaktadır. 

Ancak; Karayolları Genel Müdürlüğünce ödenmemiş Tezyid-i Bedellerin ödenmesi için Dev
let Tahvili ile ödeme yapılması konusunda bir çalışma başlatılmıştır. Verilecek faiz konusu henüz 
kesinlik kazanmamıştır. 
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5. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5 inci maddesinin (c) bendine göre alınan kamulaş

tırma kararlan yine aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (g) bendine göre Bakanlığımızın onayı ile ger
çekleşmektedir. 

Kamu Yararı Karan alındıktan sonra 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu haddesi
ne göre kurulan Kıymet Takdir Komisyonu 11 inci maddede belirtilen Kıymet Takdiri esaslarına 
göre kamulaştırma bedelini belirlemektedir. Yani Kamu Yararı Kararı alınmadan Kıymet Takdiri 
yapılması kanunen söz konusu değildir. 

1994 yılında alınan kamulaştırma kararının kıymet takdiri işlemleri bu tarihten sonra başla
maktadır. Karayolları Genel Müdürlüğünce 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ön gördüğü şe
kilde uygulama yapılmaktadır. Ancak halen 1990 yılında kamulaştırma kararı alınıp kıymet takdiri 
yaptırılan yerlerden kamulaştırma ana bedeli ödenmeyenler de mevcuttur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Erman Şahin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

© 
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Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yiunaz ile 93 Mille i. vekilinin, Anayasanın 93 üncü Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 ne i maddeleri uyarınca Gümüşhane Milletvekili M. 
Oltan Sungurlu'nun. 15 Ekim 1995 günü Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifini görüşmek üzere olağanüstü toplantı çağrı önergesine verilen oyların sonucu : 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M.HalitDağlı 
Veli Andaç Durak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim Özdiş 
Orhan Şendağ 
Turgut tekin 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
Mahmut Öztürk 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
H. Uluç Gürkan 
Orhan Kilercioğlu 

Üye Sayısı : 
Kullanılan Oy : 
Kabul Edenler 
Reddedenler : 
Çekinser : 
Geçersiz Oy : 
Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler : 

(Kabul Edenler) 

Sait Kemal Mimaroğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 

450 
368 
216 
150 

1 
1 

60 
22 

Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal Öztaylan 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 

- 615 -

Kanunlaşmıştır 
Kabul edilmiştir 
Çoğunluk yoktur 

Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
BeytuUah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
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ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafâ Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 

' Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 

HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Feyzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
Ali Şu 
M. İstemihân Talay 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Nami Çağan . ' • ' * " • 
Tansu Çiller 
Coşkun Kırca 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Gürol Soylu 
Tunca Toskay 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Halil Çulhaoğlu 
Erdal İnönü 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
MUnif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 

v Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
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KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettinAkar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfı 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN ' 
İlyas Aktaş 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Özdemir 
TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 

(Reddedenler) 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
Mehmet Kerimoğlu 
Mehmet Seyfı Oktay 
Yücel Seçkiner 
Ö. Mümtaz Soysal 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 

Yüksel Yalova 
BATMAN 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahaddin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Saf der Gaydalı 
Kâmran İnan 
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BOLU 
Avni Akyol 
Abbas Inceayan 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
Yasin Hatiboğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Hasan Korkrhazcan 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Abdülilah Fırat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
GAZİANTEP 
Abdülkadir Ateş 
Hikmet Çetin 
GİRESUN V 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Onur Kumbaracıbaşı 
İÇEL 
Ali Er 

Aydın Güven Gürkan 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Engin Güner 
Algan Hacaloğlu 
Melike Haşefe 
Fevzi İşbâşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 
İbrahim Özdemir 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevi gen 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Süha Tanık 
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KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa Ünal di 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmeztoprak 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
Nevşat Özer 
NEVŞEHİR 
Mehmet El katmış 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 



T.B.M.M. B:149 16. 8 .1995 0 : 1 

Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçaslan 
Ersin Taranpğlu 
SAMSUN 
Adem Yıldız 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 

(Çekinser) 
ANKARA 
Ali Dinçer 

ADANA 
Muhammet Kaymak 
ADIYAMAN 
Abuzer Tanrıverdi 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Salman Kaya 
İrfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
İbrahim Tez 
ANTALYA 
Gökbcrk Ergenekon 
BOLU 
Tevfik Türesin 
BURSA 
İbrahim Gürdal 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 

Musa Demirci 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyiipoğlu 
Eyyüp Cenap Gül pınar 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 

(Oya Katılmayanlar) 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen (B.) 
Nihat Matkap (B.) 
İSTANBUL 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
İbrahim Gürsoy (İ.A.) 
Ercan Karakaş 
Recep Ercüment Konukman 
Hasan Mezarcı 

UŞAK 

Ural Köklü 

VAN 

Şerif Bedirhanoğlu 

Fethullah Erbaş 

YOZGAT 

Hüseyin Erdal 

Lutfullah Kayalar 

Mahmut Orhori 

ZONGULDAK 

Necdet Yazıcı 

(Geçersiz Oy 
MANİSA 

Sümer Oral 

Yusuf Namoğlu 
İZMİR 
Ersin Faralyalı 
Mehmet Köstepen (B.) 
KARS 
Mehmet Alp 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KONYA 
Abit Kıvrak 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Yusuf Bozkurt Özal 
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MUĞLA 
Erman Şahin 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Mehmet Emin Sever 
SAMSUN 
Cemal Âlişan 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Ferit Aydjn Mirkelam 
TOKAT 
Güler İleri 
Ahmet Feyzi Inceöz 

İbrahim Kumaş 
Şahin Ulusoy (B.) 
TRABZON 
Koray Aydın, 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
UŞAK 
Fahri Gündüz 

(Açık Üyelikler) 

ADANA 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 
BURSA 

1 
2 
1 
1 
1 

DİYARBAKIR 
İSPARTA 
İSTANBUL 
MARDİN 

: e— 

4 
1 
2 
3 

MUŞ 
SİİRT 
ŞIRNAK 
VAN 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

149 UNCU BİRLEŞİM 

16 .8 .1995 ÇARŞAMBA (Olağanüstü) 

Saat: 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yılmaz ile 93 Milletvekilinin, Anayasanın 93 üncü 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddeleri uyarınca Gümüşhane Milletvekili M. 
Oltan Sungurlu'nun 15 Ekim 1995 günü Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifini görüşmek üzere olağanüstü toplantı çağrı önergesi (4/512) 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 

• • ' . . 4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





Dönem : 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 884) 

Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, 15 Ekim 1995 
Günü Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifi İle 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Aynı Konuda Kanun Teklifi ve 

Anayasa Komisyonu Raporu (2/1439, 2/1437) 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

15 Ekim 1995 Günü Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ilişikte su
nulmuştur. 

Gereğini arz ederim. M. Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere Anayasa'mızda yer alan hükümlere göre, Milletvekili Genel Seçimlerinin ya
pıldığı tarihten itibaren 30 ay geçmedikçe ve Milletvekili genel seçimlerine bir yıl kala ara seçim 
yapılamayacağı öngörülmüş bulunmaktadır. 

1991 yılı Ekim ayında yapılan milletvekili genel seçimlerinden bu yana yaklaşık 40 ayı müte
caviz bir zaman geçmekle Anayasa'mıza göre milletvekili ara seçimlerinin 20 Ekim 1995 tarihin
den önce yapılması anayasal bir zorunluluk halini almıştır. 

Diğer taraftan halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde 22 üyelik boş bulunmaktadır. Bu sebep
le de Türk Milletinin egemenlik haklarının yegâne temsilcisi olan T.B.M.M.'de temsil edilmeyen 
illerimiz bulunmaktadır. Bu durumda parlamenter sistemle bağdaşmadığı gibi hukuk devleti anla
yışı ile de bağdaştırılamaz. 

Bu sebeplerle 15 Ekim 1995 tarihinde Milletvekili Ara Seçimlerinin yapılması maksadıyla bu 
Kanun Teklifi hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Bu madde ile 15 Ekim 1995 tarihinde milletvekili ara seçimlerinin yapılması ön

görülmektedir. 
Madde 2. - Seçmen kütüklerinin güncelleştirilme esası tespit edilmektedir. 
Madde 3. - Bu ara seçimlerde tercih kullanılmayacağı öngörülmüştür. 
Madde 4. - Bu madde ile seçim çevresi binaları düzenlenmektedir. 
Madde 5. - Yüksek Seçim Kurulunun masraflarının karşılanması düzenlenmektedir. 
Madde 6. - Bu madde ile 1.6.1995 tarihine kadar kurulmuş bütün siyasi partilerin seçime ka

tılabilmesi sağlanmaktadır. 
Madde 7. - Oy pusulalarında siyasi partiler, bağımsız adayların sıralama esasları düzenlenmiş

tir. 
Madde 8. - Seçim mevzuatı alanındaki düzenlemelerden bu kanuna aykırı olmayan hükümle

rin de birlikte uygulanacağı düzenlenmiştir. 
Madde 9. - Bu madde ile seçim çevrelerinde boş olan milletvekili sayısı kadar aday gösterile

ceği, bu seçime mahsus olmak üzere tercih kullanılmayacağı düzenlenmiştir. 
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Madde 10. - Kazanamayan bağımsız adayların teminatlarının hazineye irad kaydedileceği ön
görülmektedir. 

Madde 11. - Mazeretsiz oy kullanmayanlara uygulanacak para cezası tespit edilmektedir. 
Madde 12. - Propaganda esasları düzenlenmiştir. 

Madde 13.-Yüksek Seçim Kuruluna belirli alanlarda düzenleme yetkisi verilmektedir. 
Madde 14. - Yürürlük Maddesidir. 
Madde 1 5 . - Yürütme maddesidir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde boş olan 22 milletvekilliği ile seçim tarihinin başladığı gü

ne kadar boşalacak olan milletvekillikleri için 15 Ekim 1995 tarihinde ara seçim yapılması husu
sundaki kanun teklifim ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. Şevket Kazan 
RP Grup Başkanvekili 

• Kocaeli 

GENEL GEREKÇE 
Bilindiği üzere Anayasanın 77'nci maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 5 yıl

da bir yapılacağını öngörmekte ve yine 78'inci maddesinin 3'üncü fıkrası Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidileceğini belirtmekte ve her seçim dö
neminde ancak bir defa ara seçim yapılacağını kabul etmiş bulunmaktadır. 

Keza 78'inci maddede genel seçim tarihi üzerinden 30 ay geçmedikçe ve bir sonraki genel se
çimlere bir yıl kala ara seçim yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Son seçimler 20 Ekim 1991 tarihinde yapıldığına göre 20 Ekim 1995 tarihinden sonra herhan
gi bir ara seçim yapılması mümkün değildir. Oysa Anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliklerinde boşalma halinde, bir defaya mahsus olmak üzere ara seçime gidileceği amir bir hü
kümdür. / 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde boş olan 22 milletvekilliği için 4 Aralık 1994 günü ara se
çim yapılması hususunda 28.9.1994 tarihinde 4044 Sayılı Kanun çıkartılmış, bu kanun güncelleş
tirmeyle ilgili hükmünün genel oy prensibini ihlal ettiği, bir kısım vatandaşların seçme hakkını or
tadan kaldırdığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açılmış ve Yüksek Mahkeme 
16.11.1994 tarih ve 1994/83 E , 1994/78 K. sayılı kararıyla kanunun güncelleştirmeyle ilgili hük
münü Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir. 

Bu hükmün iptalini müteakip Yüksek Seçim Kurulu durumu değerlendirmiş ve neticede 
19.11.1994 tarih ve 1982 nolu kararıyla "4 Aralık 1994 tarihinden önce sandık seçmen listelerinin 
yeniden güncelleştirilmesi ve sonraki işlemlerin yerine getirilmesinin fiilen olanaksız hale geldiği
ni" tespit ederek "bu işlemlerin yapılabilmesi için asgari düzeyde de olsa süre tanıyıcı bir tadilin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce belirlenmesi" kararına varmıştır. 

Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı üzerine Refah Partisi (RP), Anavatan Partisi (ANAP) ve 
Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) tarafından Meclis Başkanlığı'na verilen kanun teklifleri Ana
yasa Komisyonu'nda birleştirilerek görüşülmüş ve seçimlerin 25 Aralık'ta yapılması ekseriyetle 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 884) 
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kararlaştırılmış, Meclis gündemine alınarak müzakeresi yapılan kanun teklifi Genel Kurul'un 
1.12.1994 tarihli oturumunda reddedilmiştir. 

Meclis'in red kararına rağmen 4044 Sayılı Kanun tatbiki imkansız hale gelmiş olmakla bera
ber yürürlüktedir. Dolayısıyla herşeyden önce bu kanunun yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. 

Seçimlerin 25 Aralık'ta yapılmasına dair müzakereler sırasında DYP sözcüleri tarafından bu 
tarihin iklim şartları bakımından müsait olmadığı, ara seçimlerin ancak bahar aylarında yapılması
nın doğru olacağı ifade edilmiştir. Bu ifadelerin samimiyetine inanılarak Refah Partisi tarafından 
ara seçimlerin bu kez 16 Nisan 1995 Pazar günü yapılması hususunda kanun teklifi verilmiş ancak 
ne var ki bu kanun teklifi Anayasa Komisyonu'nda bir türlü görüşülmemiş, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 38'inci maddesine göre doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınması hususundaki ta
lebimiz Genel Kurul tarafından reddedilmiştir. Başlangıçta belirttiğimiz Anayasa hükümleri bu ara 
seçimlerin engeç 20 Ekim 1995 tarihinde yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu tarihin öncesindeki 
son Pazar günü ise 15 Ekim 1995'dir. 

Bu nedenle işbu kânun teklifinin verilmesi zorunlu olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 884) 



KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ŞEVKET KAZAN'IN TEKLİFİ 

15 Ekim 1995 Günü Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun 
MADDE 1. - Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İsparta, İstanbul, Mar

din, Muş, Siirt, Şırnak ve Van illerinde boşalmış olan 22 milletvekilliği ile bu ve diğer illerde se
çimin başlangıç tarihine kadar boşalacak milletvekillikleri için 15 Ekim 1995 Pazar günü ara seçim 
yapılır. 

MADDE 2. - Bu seçimlerde 27 Mart 1994 günü yapılan Mahallî İdareler Seçiminde kullanı
lan sandık seçmen listeleri esas alınarak güncelleştirme işlemi yapılır. 

Güncelleştirme için seçmen listelerinin askıya çıkarılması ve itiraz süreleri seçimin yapılaca
ğı tarih dikkate alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Yüksek Seçim Kurulu seçim takvi
minde gerekli değişikliği yapmaya yetkilidir. 

MADDE 3. - Bu milletvekili ara seçiminde oy pusulalarında adaylar için tercih işareti kulla
nılamaz. 

MADDE 4. - Bu ara seçimler için Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanacak masraf programına 
ve harcamalarına gereken miktarda bütçe aktarmaları ile ödeme yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili
dir. 

MADDE 5. - Bu milletvekili ara seçiminde siyasî partilerin tespit edecekleri aday sayısı ko
nusunda 2839 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin son cümlesi hükmü uygulanmaz; siyasî partiler 
seçim çevresinin boş olan milletvekili sayısı kadar aday gösterirler. 

MADDE 6. - Bu milletvekili ara seçiminde bağımsız milletvekili adaylarının yatırdıkları te
minatlar Hazineye irat kaydolunur. 

MADDE 7. - Bu milletvekili ara seçiminde seçimlerle ilgili temel kanunların bu kanuna ay
kırı olmayan hükümleri uygulanır. 

MADDE 8. - 28.9.1994 tarih ve 4044 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 9. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 10. - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ M. OLTAN SUNGURLU'NUN TEKLİFİ 

15 Ekim 1995 Günü Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. - Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İsparta, istanbul, Mar

din, Muş, Siirt, Şırnak ve Van illerinde boşalmış olan yirmi iki milletvekilliği ile bu ve diğer iller
de seçimin başlangıç tarihine kadar boşalacak milletvekilleri için 15 Ekim 1995 günü ara seçim ya
pılır. 

MADDE 2. - Bu ara seçimlerde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bilgisayar deste
ğinde merkezden düzenlenen il ve ilçelere ait seçmen kütüğünden çıkarılan sandık bölgesi eski lis
teleri, diğer il ve ilçelerde ise 27.3.1994 tarihinde yapılan mahallî idareler ile mahalle muhtarlıkla
rı ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde kullanılan sandık seçmen listeleri güncelleştirilmek suretiyle 
kullanılır. ' 

MADDE 3. - Bu milletvekili ara seçiminde oy pusulalarında adaylar için tercih işareti kulla
nılmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 884) 
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MADDE 4. - Bu milletvekili ara seçiminde iki ve daha fazla milletvekili çıkaracak seçim çev
relerinde 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirti
len seçim çevresi barajı % 20'dir. Bu seçim çevrelerinde kullanılan geçerli oyların % 20'sinden azı
nı alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edilmez. Hiç bir siyasî parti ve 
bağımsız aday bu oranı aşamamışsa, milletvekillikleri, partilere ve bağımsız adaylara geçerli oyla
rın 1, 2, 3 bölünmesi suretiyle dağıtılır. 

MADDE 5. - Bu ara seçimler için Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanacak masraf programına 
ve harcamalarına yetecek miktarda bütçe aktarmaları ile ödeme yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili
dir. 

MADDE 6. - 1 Haziran 1995 tarihinden önce kurulmuş bulunan bütün siyasî partiler bu mil
letvekili ara seçimine katılabilirler. 

MADDE 7. - Bu milletvekili ara seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulasında yer alacak si
yasî parti ve bağımsız adayların çekilecek kur'a esasına göre yerleştiriliş biçimi gerektiğinde Yük
sek Seçim Kurulunca ayrıca belirlenir. 

MADDE 8. - Bu milletvekili ara seçiminde, seçimlerle ilgili kanunların ve diğer kanunların , 
seçimlerle ilgili maddelerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

MADDE 9. - Bu milletvekili ara seçiminde siyasî partilerin tespit edecekleri aday sayısında 
2839 sayılı Kanunun 12 nci maddesi son cümlesi uygulanmaz. Siyasî partiler seçim çevresinin çı
karacağı milletvekili sayısı kadar aday gösterirler. 

MADDE 10. - Bu milletvekili ara seçiminde bağımsız milletvekili adaylarının yatırmış olduk
ları teminatlar Hazineye irad kaydolunur. 

MADDE 11. - Seçmen kütüğüne kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliği bulunduğu 
halde, seçimlere meşru mazeretleri olmaksızın katılmayanlar İlçe Seçim Kurulu tarafından 250 000 
TL. para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 12. - Bu seçimlerde propaganda amacı ile, bayrak, flama vb. gibi malzemeler kesin 
olarak kullanılamaz, cadde, sokak, mahallelere aşılamaz. ., 

Siyasî parti teşkilat binaları, seçim irtibat binalarının önleri ve miting yapılan meydanlar, sa
dece miting süresi için, bu hükmün dışındadır. 

MADDE 13. - Bu ara seçimlerde, aday olabilmek için kamu görevlilerinin istifaları ve bu is
tifaların kabulü, Siyasî Partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti ya
pacaklarının bildirilmesi ile gümrük kapılarında yapılacak oy verme işlemi ve bunlarla ilgili süre
leri ve kanunlardaki seçimlerle ilgili diğer süreleri, seçmen listelerinin güncelleştirme esaslarını oy 
verme günü esas olarak icabında kısaltmak suretiyle tespit ve ilana, yeni teşkil olunan ve bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar adlî teşkilat kurulmamış bulunan ilçelerin seçim iş ve işlemleri
nin hangi ilçe seçim kurullarınca yürütüleceğine ve kullanılacak oy pusulalarının gerektiğinde uy
gun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya ve sandık kurullarına gönderilecek oy pusu
lalarını ihtiyacı dikkate alarak uygun göreceği adetlerle paketlenmesine karar vermeye Yüksek Se
çim Kurulu yetkilidir. 

MADDE 14. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 15. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 15.8.1995 
Esas No.: 2/1439;211437 

Rapor No. : 25 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Anayasa Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının olağanüstü toplantı çağrısı 

nedeni olan Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 15 Ekim 1995 Günü Milletvekili Ara 
Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifini görüşmek üzere 15.8.1995 günü toplanmıştır. 

Bu toplantıda, Komisyonumuza, Başkanlığınızca 14.6.1995 tarihinde gönderilen Kocaeli Mil
letvekili Şevket Kazan'ın 15 Ekim 1995 Günü Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi de gündeme alınarak; her iki Teklifin birleştirilerek görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Anayasanın 78 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler, ara seçim ta
rihinin tespiti yetkisini bir egemenlik tasarrufu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine vermiştir. 
Anayasanın, Meclisi bu amaçla belirli bir tarih tespitine zorlayan bir hükmü de bulunmamaktadır. 
Komisyonumuz, Tekliflerin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra, maddelerine ge
çilmesini bu nedenlerle uygun bulmayarak reddetmiştir. 

Komisyonumuz, İçtüzüğün 53 Üncü maddesinin son fıkrası uyarınca Raporun Genel Kurulda 
öncelikle görüşülmesini de kararlaştırmıştır. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Şerif Ercan 
Edirne 

Sözcü 
Coşkun Kırca 

İstanbul 
Üye 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Yüksel Yalova 

Aydın 
(Komisyon kararına muhalifim) 

Üye 
B. Mehmet Gazioğlu 

Bursa 

Üye 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
(Muhalifim, şerhim eklidir) 

Başkanvekili 
M. Seyfi Oktay 

Ankara 
(Anayasanın âmir hükmüne aykırılığı 

nedeniyle karara muhalifim) 
Kâtip 

Rahmi Özer 
Çanakkale 

Üye 
Mümtaz Soysal 

Ankara 
(Anayasa zorunluluğuna aykırı 

olduğu için muhalifim) 
Üye 

Ekrem Ceyhun 
Balıkesir 

Üye 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 
(Karara muhalifim, açıklama eklidir) 

Üye 
Ali Oğuz 
İstanbul 

(Muhalifim) 
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Üye 
/. Kaya Erdem 

• İzmir 

(Muhalifim) 
Üye 

Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 

Üye ' 
Tevfik Diker 

Manisa 

(Karara 

Üye 
C. Sadık Keseroğlu 

Sinop 

Üye 
Münif İslamoğlu 

Kastamonu 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
ı muhalifim, şerhim eklidir) 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

OY AÇIKLAMASI 
Milletvekili genel seçiminin uygun bir süre öne alınmasının faydalı olacağını düşündüğüm

den, ara seçiminin bu husus dikkate alınmadan tarih tespiti suretiyle kesinleştirilmesini siyasî açı
dan doğru bulmuyorum. Komisyon kararına bu gerekçeyle katılıyorum. 

Sözcü 
Coşkun Kırca 

İstanbul 

MUHALEFET ŞERHİ 
Aşağıdaki hukuki zorunluluklar Komisyon çoğunluğunca dikkate alınmadığı için karara mu

halifiz : 
Bilindiği üzere Anayasamızda yer alan hükümlere göre, Milletvekili Genel Seçimlerinin ya

pıldığı tarihten itibaren 30 ay geçmedikçe ve milletvekili genel seçimlerine bir yıl kala ara seçim 
yapılamıyacağı öngörülmüş bulunmaktadır. 

1991 yılı Ekim ayında yapılan milletvekili genel seçimlerinden bu yana yaklaşık 40 ayı müte
caviz bir zaman geçmekle Anayasamıza göre milletvekili ara seçimlerinin 20 Ekim 1995 tarihin
den önce yapılması anayasal bir zorunluluk halini almıştır. 

Diğer taraftan halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde 22 üyelik boş bulunmaktadır. Bu sebep
le de Türk Milletinin egemenlik haklarının yegane temsilcisi olan T.B.M.M.'de temsil edilmeyen 
illerimiz bulunmaktadır. Bu durumda parlamenter sistemle bağdaşmadığı gibi hukuk devleti anla
yışı ile de bağdaştırılamaz. 

Yüksel Yalova 
Aydın 

İ. Kaya Erdem 
İzmir 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Vehbi Dinçerler 
Ankara 
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MUHALEFET ŞERHİ 
Yüce Komisyonda görüşülerek reddedilen ara seçimlerin 15 Ekim 1995 tarihinde yapılmasına 

dair kanun tekliflerinin reddine dair karara aşağıdaki sebeplerden dolayı muhalifiz. 
Anayasanın 78 inci maddesine göre TBMM (iyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime 

gidilmesi zorunludur. Ve yine genel milletvekili seçimi 20 Ekim 1996 tarihinde yapılacağına göre 
Anayasanın 78 inci maddesinin son fıkrası gereğince genel seçimlere bir yıl kala ara seçimin ya
pılması ve bunun da tarihinin 15 Ekim 1995 olması mecburiyeti vardır. Aksine alman karar anaya
sa ihlali suçunu oluşturur. Ara seçimin yapılması hem Anayasaya hem de Yüce Meclisin iradesine 
saygının bir gereğidir. Anı seçimlerin 4 Aralık 1994 tarihinde yapılmasını öngören 4044 sayılı Ka
nun halen yürürlüktedir, sadece seçimin yapılacağı tarihin tespiti gerekmektedir. Anayasaya göre 
bu tarih en geç 15 Ekim 1995 tarihidir ve Yüksek Seçim Kurulunun ara seçim takvimini hemen 
başlatması lazımdır. Yüksek Seçim Kurulu bu konuda görevini ihmal etmek suretiyle seçim takvi
mini yürürlüğe koymamaktadır. Meclis iradesinin yerine getirilmesi, Meclisin kendi çıkardığı ara 
seçim kanununun hayata geçirilmesi gerekirken hukukun temel ilkeleri, anayasanın bağlayıcılığı 
bir tarafa itilerek ara seçim yapılmamaktadır. 

Halihazırda Mecliste 22 sandalye boş bulunmakta, ülkemizin bir çok yöresi noksan temsil 
edilmektedir. Hükümet ise uğrayacağı başarısızlıkları ve milletten alacağı cevabı iyi tahmin ettiği 
için seçimden kaçmaktadır. Seçimden kaçarken de anayasa ve millî irade hiçe sayılmaktadır. 

Ali Oğuz Lütfü Esengün 
istanbul Erzurum 
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