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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Recai Baturalp, şehir ve karayolları ağaçlamdırıl-
ınası konusunda gündem dışı konuşma yaptı, 

Hastalığı nedeniyle; Vehbi Muhlis Dabakoğlu' 
mum 17 Mayıs 11982 tarihinden itibaren '56 gün, Tur
gut Oral'ın 02 Haziran '19812 tarihlinden itibaren 30 
gün müddetle, izinli sayılmalarıma dair Başkanlık tez
kereleri kabul edildi. 

6623 Sayılı Türk Hava Yoları Anonim Ortaklı
ğı Kanununum 7!3l59 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı 
Maddesıinin Değiştirilmesine 'İlişkim Kanun Hük
münde Kararnamenin görüşülmesi, Hükümet Temsil
cisinin Genel Kurulda hazır bulunmaması medeniyle 
ertelendi. 

12628 Sayılı 19812 'Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağ
lı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısının görüşülmesi, Bütçe - Plan Ko
misyonu ek raporu henüz basılıp dağıtılmadığından 
ertelendi. 

(28 Haziran 19812 iPazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 14.4ö'da son verildi. 

Fenni İSLÎMYELİ 
Başkan 

iBaşkamvekil'i 

Mehmet FAM AK 
Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
n. — Tekel Genel Müdürlüğü 1980 Malî Yılı 

Kesinhesap Kanun Tasarısı. (1/447) ((Başkanlığa ge
liş tarihi ; '22.6.19812) (D. M. Hesaplarını İnceleme 
ve Sayıştay Komisyonuna : 24,6.19812) 

Raporlar 
il. — Eşref özcan Hakkındaki Ölüm Cezasının 

Yerine Götinilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (3/9) (S. Sayısı : 1412) (Da
ğıtma tarihi : 24.6,19812) 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı 
Kesimmesabına Ait Uygunluk BiMiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman 
Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını îm-
celemıe ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/194) (S. 
Sayısı: 147) (Dağıtma tarihi : 24.16.1982} 

4. — 1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanununun Bazı 'Maddelerinin Değiştirilmesi, îki 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması, 'Bazı Madde, 
Bent ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Mıalî İşler ve İktisadî İşler komisyonları 'rapor
ları. 1(1/1:19) (S. Sayısı : ıU4®) (Dağıtma tarihi : 
<28.6.<198I2)' 

•5. — Jandarma Genel Komutamı ve Milî Güven
lik Konseyi ÜYESİ Orgeneral Sedat CELASUN'un, 
122,5.19130 Tarihli Ve 16312 Sayılı Askerî Ceza Kanunu

mun 312 nci Maddesi ile 35 "inci Maddesinin A/l Fık
ralarının Değiş tirilimesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Rapo
ru. '(2/46) '(Raporum Başkanlığa geliş tarihi : 2ı2.ı6.19812) 
-(S. Sayısı >: 149) (Dağıtma tarihi : 24.6,1982) 

6. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve (24 Arkadaşınım, Emekli Sandıkları ile Malu
liyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunlarına Tabi 
Hizmetlerin Birleştirilmesine İlişkin, 5.1.19(61 Tarihli 
ve (228 Sayılı Kanunun 28.1.1970 Tarihli ve 1(214 Sa
yılı Kanunla Değişik l ö uncu Maddesinin Değiştiril
mesii Hakkında Kanun Teklifi ve Mıalî İşler Komisyo-
nu Raporu. (2/15) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
22.16.19:82) ı(S. Sayısı : 150) (Dağıtma tarihi : 25.6.1982) 

7. — Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu. (1/410) '(Raporun Başkanlığa geliş tarihi: 
-23.6.1982) (S. Sayısı •: il5l) (Dağıtma tarihi: 25.6.19182) 

8. — Kara Kuvvetleri Komutamı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral 'Nurettin ERSÎN'in, 2485 
Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyu
na Sunulması İçin Hazırlanacak Oy Verme Kütükle
rimin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonundan 4, Anayasa Komisyonundan '3 

Üye Alınmak Suretiyle Kurulan Geçici Komisyon 
Raporu. (2/54) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
25.6.T98Û) (S. Sayısı : 1154) (Dağıtma tarihi : 28.6.19812) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Intreıı AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 111 inci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı söz ıısbeyen sayın üyelere, bugünkü 
gündemlimizin çok yüklü olması sebebiyle gelecök 
Birleşimde söz vereceğim. Arz ederim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kara Kuvvetleri Komutanı ve Mîllî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersinin, 2485 
Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Anayasanın Halk
oyuna Sunulması İçin Hazırlanacak Oy Verme Kü
tüklerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifini 
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyon Başkanlığı
nın, Komisyonun görev bölümüne dair tezkeresi. (3/ 
398) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Anayasanın Halkoyuna Sunulması için Hazırlana

cak Oy Verme Kütüklerinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun (Teklifi Geçici Komlisyonu Başkanının bir tez
keresi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisti Başkanlığına 
Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik 

Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin'in, 2485 sa

yılı Kanun Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyu
na Sunulması îçin Hazırlanacak Oy Verme Kütük
lerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi Ge
çici Komisyonunun 24.6.1982 günü saat 13.45'te yap
tığı ilk toplantıda Başkanlık Divanı seçimleri yapıl
mış ve sonuçta; 

" Komisyon Başkanlığına Rıfat Bayazıt, 
Komisyon Başkanvekilliğine Halil Ertem, 
Komisyon Sözcülüğüne fevzi Uyguner, 
Komisyon Kâtipliğine Hailıil Gelendost seçilmiş

lerdir. 
Saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAYAZIT 
Geçici Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

2. — Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİN'in, 2485 
Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Anayasanın Halk
oyuna Sunulması İçin Hazırlanacak Oy Verme Kü
tüklerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonundan 4, Anayasa Komisyonundan 3 
Üye Alınmak Suretiyle Kurulan Geçici Komisyon Ra
poru.* (2/54) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
25.6.1982) (S. Sayısı: 154) (1) 

0) 
Udirc 

154 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek-

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Yline aynı Geçici Komisyon Başkanının diğer bir 

tezkeresi var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik 

Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin'in, 2485 sa
yılı Kanun Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyu
na Sunulması îçin Hazırlanacak Oy Verme Kütük
lerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ge
çici Komisyon Raporu bastırılıp üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 
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işin müstaceliyetine binaen, Gelen Kâğıtlardan 
gündeme alınarak, gündemde mevcut diğer işlerden 
önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Rıfat BAYAZIT 
Geçici Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Geçidi Komisyon Başkana Sayın Rıfat Bayazııt'ın 

bu teklifimi, ivedilikle görüşmek zorunda bulunduğu
muz bir yasa olması dolayısıyla, yine gündemimizde 
ivedilikle görüşülmesi lazım gelen birinci maddeden 
sonra ikinci madde olarak gündeme alınması ve gö
rüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.... 
Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

1. — 6623 Sayılı Türk Hava Yolları Anonim Or
taklığı Kanununun 7359 Sayılı Kanunla Değişik 
6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hük
münde Kararname ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/169) (M.G.K. Devir) (S. Sayısı : 141) 

BAŞKAN — Bu Kararnamenin görüşülmesiyle 
ilgili olarak Sayın Komisyonun ve Hükümetin yerleri
ni almalarını rica ediyorum.... 

Değerli üyeler; 
Hükümet Temsilcisi bulunmamaktadır. Bu itibarla 

gelecek birleşimde görüşülmek üzere, ikinci madde 
olarak gündeme aldığımız Kanun Teklifini görüşmeye 
başlıyoruz. 

2. — Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİN'in, 2485 
Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Anayasanın Halk
oyuna Sunulması İçin Hazırlanacak Oy Verme Kü
tüklerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonundan 4, Anayasa Komisyonundan 3 
Üye Alınmak Suretiyle Kurulan Geçici Komisyon 
Raporu, (2154) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
25.6.1982) (S. Sayısı: 154) (1) 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun ve Hükümet 
Temsilcisinin yerlerini almalarını rica ediyorum.... 

Hükümet Temsilcisinin yetki belgesini okutu
yorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Kon

seyi Üyesi Orgeneral Sayın Nurettin Ersin'in, 2485 
sayılı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun Hükümlerine 

(1) 154 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek
lidir, 

Göre Anayasanın Halkoyuna Sunulması İçin Hazır
lanacak Oy Verme Kütüklerinin Düzenlenmesine Dair 
Kanun Teklifinin Danışma Meclisi Genel Kurulunda 
görüşülmesi sırasında İçtüzüğün ilgili hükümlerine 
göre Bakanlığımı Müsteşar yardımcısı Muammer Yu-
la ve Kanunlar Genel Müdürü Kemaletlin Alikâşif-
oğlu'mln temsil edeceğini saygılarımla arz ederim. 

Cevdet MENTEŞ 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Bu Kanun Teklifi ile ilgili raporun 
okutulup okutulmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Okutulmasını kabul edenler.... Kabul etme
yenler.... Kabul edilmiştik. 

Raporu okutuyorum. 
(Geçici Komisyon Raporu Okundu) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 

üyeler lütfen işaret buyursunlar... 
' MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, arka

daşların gönderdiği rapor üzerinde bir noktayı hatır
latacağım; nokta ve virgül üzerinde çok durduğu için 
Komisyon, ben de bunu hatırlatmakta fayda görüyo
rum : 

Raporun ikinci paragrafında «...sırasıyla açıklan
mıştır.» dendikten sonra iki nokta üstüste konması 
gerekir, oysa nokta konmuş. Bunun düzeltilmesini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Düzeltilmiştir ve 
zabıtlara geçmiştir. 

Sayın Gökçe, buyurun efendim. ' 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 

Hazırlanacak Anayasamızın halkoyuna sunulma
sı için oy verme kütüklerinin düzenlenmesi hakkın
da Kanun Teklifinin Yüce Meclisinize getirilmesinde 
büyük isabet vardır. Devlet Başkanımız ve Konseyi
miz Anayasanın Kasım ayında halkoyuna sunulaca
ğını belirtmişlerdi ve bir takvim verilmişti. Bu tak
vime göre elbetteki seçim mevzuatında, içinde bulun
duğumuz rejim, içinde bulunduğumuz ortam nede
niyle 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkındaki Kanunun uygulanmasın
da meydana gelen birçok güçlükleri önlemek için ve 
muhtemelen 14 Kasım'da yapılacak halkoyuna baş
vurma işleminin tamamlanması için elbetteki seçmen 
kütüklerinin biran evvel hazırlanmasında ve bu yasa
nın biran evvel görüşülmesinde büyük fayda vardır. 

Ancak, Başkanlık Divanı beni bağışlasın, bir kötü 
uygulama içerisinden geçiyoruz. Hiç malumumuz ol-
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mayan, inceleme imkânını bulamadığımız ve olduk
ça önemli yasalar buraya getiriliyor ve bir (tabirimi 
yine mazur görün) oldu bittiye getirilmek suretiyle 
buradan geçirilmesi yolu tercih ediliyor. Bu, çıkara
cağımız yasanın hatalı ve en azından iyi incelenme
miş bir yasa olması sonucunu doğuruyor. 

Bendeniz cumartesi günü akşam Meclise uğradım 
gündem yoktu; cumartesi akşam gündeme alınmış ve 
dolaplarımıza konmuş bir şey yoktu. Pazar günü uğ-
rayamadım; pazar günü kondu mu, konmadı mı bile
miyorum. Efendim, bu sabahleyin bendeniz geldim 
bu Yasa Teklifi dolaplarda yoktu, Komisyona çıktık, 
Komisyonda işimizi gördük aşağıya indim yine yok
tu. Saat 12.00 yemek sırasında bazı arkadaşlar bu 
Yasa Teklifinin dağıtıldığını söylediler, yeniden saat 
13.00 civarında uğradım ve dolabıma konulmuş ol
duğunu gördüm. 

Şimdi, insaf edelim, saat 13.00'ten bu saate ka
dar 18 maddeden ibaret olan bir yasa teklifini hangi
niz inceleme olanağını buldunuz? Bendeniz seçim ku
rullarında çalışmış ve seçim kurulu başkanlığı yap
mış bir arkadaşınız olarak, şöyle süratle bir kere oku
ma fırsatından başka bir şey bulamadım. 

Şimdi, İçtüzük hükümlerimiz var; İçtüzük hük
münün uygulanması ve sonuç olarak burada çok iyi 
bir yasa tedvin etmemiz, çıkarmamız söz konusu. 
Buna rağmen ne olurdu? Başkanlık Divanı bugün 
yerine çarşamba gününü tercih edebilirdi, ya da salı 
günü çalışmak üzere bir imkân verilebilirdi. 

öncelik ve ivedilik önergesi konusunda da ben 
söz ahp bu hususu vurgulamak istiyordum; ancak 
fırsat olmadı, daha doğrusu işaret etmek ve de oy
lanmadan evvel bu meramımı arz etmek imkânı doğ
madı. 

Şimdi, getirilen Yasa Teklifi yerinde. Elbetteki 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkındaki Kanunun bugün bazı madde
leri işlemez durumda. Ezcümle, ilçe seçim kurullarına 
ve sandık kurullarına partilerden üyeler alınıyordu. 
Partilerden üye alınmayan böyle bir Yasanın elbette
ki bir değişiklik olmadan görüşülmesi, ya da uygu
lanması söz konusu olamazdı. Bu yönden isabet var. 

Ancak, ne var ki, duyduğum endişeyi burada be
lirteyim; çok kısa bir süre içerisinde elimize geçtiği 
için inceleme olanağını bulamadığımız bu Yasa Tek
lifinin hatalı bir biçimde buradan geçmesinden endişe 
duyduğumu belirtmek istiyorum. Benim inceleyebil
diğim kadarıyla (Maddeler geldiği zaman da doku
nacağım hususlar var) mesela : 
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4 üncü maddede, «Oy verme kütüğü, muhtarlık 
bölgesi esas alınarak yapılır.» diyor. Seçim yapan
lar v ve seçimde bulunanlar bilirler ki, her muhtarlı
ğın seçmen sayısı bir birine denk değil. Bazı muhtar
lıklar çok büyük seçmen miktarını ihtiva etmekte
dir. Bunların bir sandıkta toplanması murat ediliyor
sa, bunun güçlüğü ve her sandığın sayım ve dökü
münün kolay olmayacağı ortaya çıkacaktır. 

Efendim, «Yazım sırasında oy kullanma yeterliği
ne sahip olanların yazım için gelen memurlara ken
dilerini yazdırmaları zorunludur.» denmiş. Ben bu
nu daha evvel, Yasa Teklifi elime geçmeden gazete
lerden okumuştum ve kendisini seçmen kütüğüne 
yazdırmayan bir seçmenin ağır cezalarla başbaşa ka
lacağını gazeteler ifade etmişlerdi. Gerçekten «bu zo
runluluğa uymayanlar 3 aydan, 6 aya kadar hapis ve 
5 bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla 
cezalandırılır.» hükmü vardı gazetelerdeki metinde. 
Yine burada aynı hüküm var; fakat burayı okuyun
ca biraz daha rahatladım. Orada, her halükârda ken
disini yazdırmayan kişinin üç aydan altı aya kadar 
hapis cezasına maruz kalacağı düşüncesinin hukuk 
prensiplerine fevkalade aykırı düşeceği bir gerçekti 
ve bir bakıma bu şekliyle de bir gerçek. 

Şimdi düşünebiliyor musunuz, kapınıza yazmak
la yükümlü bir memur gelecek, belki aranızda bir tar
tışma çıkacak, ya çıkmayacak, canı öyle isteyecek, 
sizi yazmak istemeyecek; bir zabıt tutacak, «Efendim, 
kendisini yazdırmadı» deyip, çekip gidecek... Bunun 
üzerine haydi bakalım mahkemeye ve haydi bakalım 
üç aydan altı aya kadar hapis cezası, arkasından da 
beş yıl süreyle seçmen olarak oy kullanmama ya
sağı... 

Eğer gerçekten bir kişi kendisini seçmen kütüğü
ne yazdırmıyorsa ,yazdırma isteği içerisinde yoksa, 
bu kişiyi elbette ki beş yıl süreyle seçimlere katıl
mama yasağıyla tecziye etmek, bunun iradesine uy
gun verilmiş bir ceza gibi mütalaa edilebilir. Ancak, 
kendisinin elinde olmayan bir sebeple yahutta şu ve
ya bu şekildeki bir memurun hareketiyle yazılmama 
sonucu doğan bir kişinin, üç aydan altı aya kadar 
hapis cezasıyla cezalandırılmasını ben adalet ve na-
safet kaidelerine aykırı görüyorum. Şöyle ki : Bir 
kişi yazılabilir de; mutlaka yazılan bir kimsenin oy 
kullanmada şu seçenek yahutta bu seçenek doğrultu
sunda oy verme mecburiyeti getirilemez. Ben yazılı
rım; eğer yazılmamak istiyorsam yazdırmam, yazıl
dığım hâlde oy vermek istemiyorsam, seçmen ola
rak gittiğim sandığın gizli kabinesinde yine zarf içe-
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risine beyaz bir kâğıt koyar, atarım. Hiç kimse be
nim irademi engelleyemez; yani bana «îlla şu doğ
rultuda, ya da bu doğrultuda oy ver.» diyemez. Bu 
nedenle ben, kendisini yazdırmayan seçmenin ,üç ay
dan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması 
maddesine ve hükmüne karşıyım. Gerçi, kanunun ka
leme alış şekline göre «Oy kullanma yeterliğine sa
hip olanların yazım için gelen memurlara kendileri
ni yazdırmaları zorunludur. Yazdırmayanlar tecziye 
edilir» diyor; ama gelen memurun bu takdiri nasıl 
kullanacağını düşünmek zor. Gelen memur hiç uğra
maz; «Efendim, yazdırmadı» diye bir zabıt tutup 
giderse durum ne olacaktır?.. Bu, endişe vericidir. 

Bir arzım da, yurt dışındaki vatandaşlarımız ko
nusunda olacaktır. Yurt dışındaki vatandaşlarımız 
için de_ hüküm getirilmiş; eğer halkoyuna sunulma
dan 15 gün evvel gelmişse, müracaat etmek ve pa
saportlarına kayıt düşürülmek suretiyle oy kullanma 
hakları verilmiş olacaktır. 

Ben Türkiye gerçeğini görmekten uzak olamayız 
diyorum. Yurt dışında 2,5 milyon vatandaşımız var
dır, bunlara da oy kullanma hakkı verilmelidir. Söz 
gelişi; yurt dışındaki elçiliklerimiz, konsoloslukları
mız, ataşeliklerimiz onların da seçmen olarak tespi
tini yapabilir ve onların da posta yoluyla yahut el
çilikte oylamaya katılmak suretiyle tercihlerini belirt
melerine imkân verilmelidir. 

Yine 15 inci maddenin personel ile araç ve gereç 
sağlanması konusundaki hükmünde, resmî devlet dai
relerinden araç ve imkânların sağlanması yanında, 
özel bankalardan da sağlanması ve bunların araçla
rını vermelerinin zorunlu kılındığı görülmektedir. 
Ben bunu da hukuka aykırı görüyorum. Devletin 
kendi kurumundan veya kamu kurumlarından istifa
de etmesi elbette ki mümkündür; fakat bir özel ban
kadan, özel bir kişiden, hiçbir karşılığı olmadan bir 
aracın temini hukuk kurallarına uygun düşmez. 

Maddelerin görüşülmesi sırasında da görüşlerimi 
bildireceğim. Benim arzım bundan ibarettir. Saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Değerli üyeler; 
Başkanlık ve Başkanlık Divanı hiçbir zaman, hiç

bir yasanın oldu - bittiye getirilmesi şeklinde Genel 
Kuruldan bir karar çıkarılmasını, bir kanun çıkarıl
masını kesinlikle düşünmemektedir ve bugüne kadar 
olan çalışmamızda da, göreve başladığımız ilk gün
den bugüne kadar yaptığımız çalışmada da, Sayın 
Gökçe'nin ifade ettiği gibi, hiçbir konu bu Mecliste 

oldu - bittiye getirilmemiştir. Yalnız şu bir gerçek
tir ki, yüklendiğimiz bu çok şerefli görevi; yani de
mokrasiye geçiş dönemini tamamlamak için çok az 
süremiz kalmıştır. İlk görevimiz, bilindiği veçhile, 
Anayasayı kabul ve ondan sonra halkoyuna sunma
dır. Bu görevi zamanında yapabilmek için mutlaka 
bazı hususlarda süratle hareket etmek mecburiyetin
deyiz. Şöyle ki; biz eğer bu teklifi şu bir - iki günde 
şüphesiz Mecliste en geniş şekilde müzakeresini ya
parak değerli fikirler serdedildikten sonra karara bağ
layarak çıkarmadığımız takdirde, Yüksek Seçim Ku
rulunun da yüklendiği, seçmen kütüklerini yapma, 
seçim kurullarını teşkil etme, sandık kurullarını teşkil 
etme hususunda çok az zamanı kalacak ve biz tek
lifi kabul etmedikten sonra Yüksek Seçim Kurulu da 
çalışmalarını yapamayacaktır. Bu düşünceyle, Sayın 
Geçici Komisyonumuz bir teklif yapmış ve Yüce 
Meclisiniz de bu teklifi kabul etmek suretiyle teklifin 
ivedilikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu itibarla, Sayın Gökçe hiç endişe etmesinler; 
hem kendi değerli fikirlerinden faydalanılacak, hem 
diğer sayın üyelerin görüşlerinden faydalanmak su
retiyle bu teklif inşallah en mükemmel şekilde Mec
lisimizden çıkmış olacaktır. 

Bu kısa maruzatımdan sonra Sayın Yarkın'ı da
vet ediyorum. 

Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Türk milleti adına görev yapan Kurucu Meclisin 

bir kanadı olan Danışma Meclisi bugün tarihî ve te
mel görevi olan Anayasayla ilgili önemli bir kanun 
teklifinin görüşmelerine başlamış bulunmaktadır, ha
yırlı olsun. 

Teklifi, hepimiz saat 12.00'ye doğru dolapları
mızdan aldık ve sadece bir defa okuyabildik. Bu iti
barla, gerçekten çok önemli olan bu Kanun Teklifi 
üzerinde tam bir hazırlık yapabildiğimiz kanısında 
değilim. Bundan dolayı da, çok olgunlaşarak, en iyi 
şekilde çıkmasından endişe ediyorum. 

Teklifi okuduğumuz zaman en önemli bir konu 
olarak, halkoyuna kimlerin katılacağı hususu önem 
kazanmakta. Halkoyuna kimler katılacak, ölçü ne 
olacaktır?.. Hatıra ilk gelen şey, seçimlere kimler ka
tılıyorsa, bu olmalıdır diye düşünüyorum. 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunda bununla ilgili olarak iki mad
de var, bunlar 7 ve 8 inci maddeler. 
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7 nci maddede oy kullanamayacak olanları dü
zenlemiş, bunlar şunlar : 

«1. Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kı
ta çavuşları. (Her ne sebeple olursa olsun izinde bu
lunanlar da bu hükme tabi) 

2. Askerî öğrenciler.» 
8 inci madde seçmen olamayanları dikkate almış: 
«Aşağıdaki kimseler seçmen olamaz : 
1. Kısıtlı olanlar, 
2. Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar.» 
Demek ki seçmen olamayanlar için ölçü, kısıtlı 

olma ve kamu hizmetlerinden yasaklı bulunma. Kı
sıtlı olmanın şekli belli. Kamu hizmetlerinden ya
saklı olmak, Türk Ceza Kanununun 31 inci madde-
sinde gösterilmiş : 5 seneden fazla ağır hapse mah
kûmiyet; müebbeten, 3 seneden 5 seneye kadar ağır 
hapse mahkûmiyet ise, ne kadar hüküm giymişse o 
kadar müddetle kamu hizmetlerinden yasaklı bulun
maktadır. 

Şimdi bu teklifle bu ölçüden uzaklaşılmış oluyor. 
Yani, kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olan
ların dışında, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve
ya tutuklu bulunanlar da kütüğe yazılamayacak ve 
oy kullanamayacaktır. Önce, tutuklu herkes sanık
tır. Tutukluyken bu kadar doğal bir haktan, bir va
tandaşlık hakkından mahrum bırakmak, bence daha 
başlangıçta çok ağır bir cezaya çarptırmak olur. Kal
dı ki, neden tutuklu, neden hükümlü; ayırt da edil
memiş ve ayrıca gerekçede de bu konuda hiçbir açık
lama yok. Herhangi bir suçtan hükümlü veya tu
tuklu... Onun için Seçim Kanunu, «Kamu hizmetle
rinden yasaklı olanlar» gibi, çok belirli bir deyim 
kullanmış ve bunun da kimleri kapsadığı belli. 

1961 Anayasasının Halkoyuna Sunulmasıyla İlgili 
283 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aynen şöyle : 

«Seçme yeterliği bulunan her vatandaş seçmen 
kütüğüne kayıtlı olmak şartıyla halkoyuna katılır.» 

Seçme yeterliği belli, yaş şartı var ve 7 nci ve 
8 inci maddelerde biraz önce okuduğum şartlar var. 
Şu halde, ölçü yine bu olmalıydı. Tutuklu olanlar 
veya herhangi bir suçtan hükümlü bulunanların halk
oyuna katılmamasını öngören hükmü çok ağır gör
düm. Sanıyorum, madde gelince buna dair teklifi
mizi de vereceğiz. 

İkinci önemli husus, Sayın Gökçe'nin değindiği 
husustur. Gerçekten kütüğe yazılmamayı, kapıya ge
len memura kendisini seçmen kütüğüne yazdırma-
mayı cezalandırmayı öngörmek bana fevkalade ters 
geldi; hem 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası, ayrıca 

«5 yıl süreyle genel ve yerel seçimler ile bunlara 
bağlı ara seçimlerde aday olamaz ve oy kullanamaz
lar» deniyor. 

Önce şunu belirtmek lazım : Seçimlerde veya 
halkoyuna katılmada oy kullanma mecburiyeti var 
mıdır?.. Hayır, oy kullanmaya gitmeyi engellemek 
imkânı yok. Zaten vatandaş oy kullanmak için san
dık başına elbette ki gider, bunu ister. Bunu isteyen 
vatandaş da, seçmen kütüğüne kendini yazdırır, hat
ta kütüğe yazdırdıktan sonra kütükler askıya çıktığı 
zaman gider kontrol eder, yazılmamışsa yine gider 
yazdırır. O halde, sandık başına gitmemeyi cezalan-
dırmayacaksak, bunun ön işlemi olan kütüğe yazılma
mayı nasıl cezalandırırız, bunu hangi hukuk mantığı 
kabul eder?.. Madde geldiği zaman üzerinde tekrar 
duracağız; bu da çok önemli. 

Yurt dışında bulunanların oy kullanma işinde de 
Sayın Gökçe'ye aynen iştirak ediyorum. Bunlar için 
de bu konuda bir düzenleme yapılabilirse çok yerin
de olurdu. Büyük bir vatandaş kitlesinin bundan 
mahrum bırakılması uygun olmaz kanaatindeyim. 

Teklif üzerinde şu anda çok önemli gördüğüm 
birkaç hususa değindim; aynı zamanda bunlar tü
müyle ilgili olduğu için maddelere geçer gibi oldum, 
özür dilerim. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Özer Gürbüz, buyurun efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Anagörevlerimizden biri olan, Anayasa yapma ve 

bunu halkoyuna sunma gibi, en önemli görevimizle 
ilgili bir Yasa Teklifini görüşmek üzereyiz. 

Arkadaşlarımızın da belirttikleri gibi, teklifi faz
laca inceleme imkânı bulamadık, inceleyebildiğimiz 
kadarıyla teklif, daha önce 1961 Anayasasının Halk
oyuna Sunuluşuna Dair Yasa ve 298 sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki Yasaya bazı değişiklikler getirerek yeni bir 
Yasa Teklifi halinde karşımıza gelmiştir. Değişiklik
leri şöylece özetleyebiliriz : 

358 sayılı Anayasamn Halkoyuna Sunulması Hak
kındaki Kanunun (1961 Anayasasının Halkoyuna 
Sunuluşu Yasasının) 2 nci maddesinde; «Seçme ye
terliği bulunan her vatandaş seçmen kütüğüne ka
yıtlı olmak şartıyla halkoyuna katılır» demişti ve 
oy kullanabilmek için sadece seçme yeterliğini ara
mıştı. 
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Seçme yeterliği de, Sayın Yarkın'ın da belirttiği 
gibi, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkındaki Kanunun 6 ncı madde
sinde; «21 yaşını bitiren her Türk seçmendir» de
mektedir. 

Aynı Kanunun 7 nci maddesinde; 
«Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar : 
1. Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta 

çavuşları; 
2. Askerî öğrenciler» demektedir. 
Yine aynı Kanunun 8 inci maddesinde; 
«Aşağıdaki kimseler seçmen olamazlar : 
1. Kısıtlı olanlar, 
2. Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar» demek

teydi ve 298 sayılı Kanun halen bu hükümleri taşı
maktadır. 

İncelemekte olduğumuz Yasa Teklifimiz; seçmen 
yaşını, yine 298 sayılı Yasada olduğu gibi, «Anaya
sanın halkoyuna sunulmasında yirmibir yaşını biti
ren her Türk vatandaşı oy verme hakkına sahiptir.» 
demek suretiyle yirmibir yaşını bitiren vatandaşlara 
oy hakkını vermektedir. 

Oy kullanamayacak kimseleri belirten 3 üncü > 
maddesinde; «Kütük yazımı sırasında; kısıtlı veya 
kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar veya ceza infaz 
kurumlarında hükümlü veya tutuklu olarak bulu
nanlar kütüğe yazılmazlar.» demektedir. 298 ve 358 
sayılı Yasalara yenilik ve değişiklik olarak, «Ceza 
infaz kurumlarında hükümlü veya tutuklu bulunan
lar kütüğe yazılmazlar» ve sonucunda, «oy kullana
mazlar» demektedir. Bu, değişik bir hüküm olarak 
gelmektedir. Daha önceki yasalarda belirtildiği gibi, 
cezaevlerinde kamu görevlerinden yasaklı olmayan; 
yani 5 yıldan fazla ağır hapse hükümlü olmayan, ya 
da 3 yıl ile 5 yıl arasında... Sayın Yarkın'ın belirttiği 
gibi, Türk Ceza Yasasının 31 inci maddesini isterse
niz hatırlatmak üzere bir kere daha okuyayım : 

«5 seneden fazla ağır hapse mahkûmiyet' müebbe-
ten ve 3 seneden 5 seneye kadar ağır hapse mahkû
miyet hükmolunan cezaya müsavi bir müddetle hi-
dematı ammeden memnuiyeti müstelzımdir» demek su
retiyle, kamu hizmetlerinden yasaklamanın çerçeve
sini çizmiştir. 

Hal böyle olunca, kamu hizmetlerinden yasaklan
mayan birçok hükümlü ve tutuklumuz yeni Yasamı- J 
za göre Anayasaya oy kullanamayacaklardır. Oysa, 
Anayasamızın geniş tabamı olabilmesi, her kitlenin 
görüşünü aksettirebilmesi için tutukluların, ya da kı
sa süreli hükümlülerin de oy kullanabilmeleri daha I 

iyi olurdu düşüncesindeyiz. Tutuklu, adından da an
laşılacağı gibi, henüz ceza giymemiş bir kimsedir, ya 
da sanıktır. Herkes, bir trafik suçundan da gidip ce
zaevinde birkaç gün tutuklu olabilir, ya da birçok va
tandaşımız birçok küçük suçlardan (Orman Kanunu
na aykırılık, ya da benzeri suçlardan) hükümlüv ola
bilirler. Bu Anayasaya onlar da sevineceklerdir, bu 
Anayasayı onlar da benimseyeceklerdir, yarın bu 
Anayasa onların da Anayasası olacaktır. 

Yine, ceza çektirmede anaamaç, hükümlü ve tu
tukluların ıslah edilmesidir, topluma mal edilmeleri
dir, toplumla bütünleşmeleri, toplumla kaynaşmaları
dır, topluma kazandırılmalarıdır. Biz bugün hüküm
lü, ya da tutukluların tümünü, hiç ayırım yapmak
sızın, Anayasaya oy kullanmak hakkından yoksun 
bırakırsak, onları bir noktada toplumdan ve yarın 
gelecek Anayasasından şimdiden uzaklaştırmış olu
ruz. Halbuki amaç, onları da topluma kaynaştır
mak, onları da toplumla bütünleştirmektir. 

Bu bakımdan, bu değişikliği çok olumlu bulma
dığımı belirtmek istiyorum. 

Yine Yasa gerekçesinde; madde gerekçelerinde 
bu konuda hiçbir açıklık yok. Bu konuda Sayın Ko
misyondan açıklama gelirse, oyumu kullanmada da
ha rahat edecek ve daha memnun olacağım. 

Yine değerli arkadaşlarımın belirttiği gibi, 8 inci 
maddede «Oy kullanma yeterliğine sahip olanların 
yazım için gelen memurlara kendilerini yazdırmala
rı zorunludur. Bu zorunluğa uymayanlar 3 aydan 
6 aya kadar hapis ve...» denmekte, para cezası veri
leceğine dair bir hüküm getirmektedir. Bu da uygu
lamada büyük güçlük çekilecek bir maddedir. Mad
de gerekçesinde hiçbir açıklama yoktur. Yarın oy 
kullanmayan bir vatandaş acaba bu maddeden yargı
lanacak mıdır?.. «Sen gittin de niye bunlara yazdır
madın?..» dendiğinde, gerçekten yargılanacak mıdır; 
yoksa yazım memurları gelecekler, bir eve girecekler, 
orayı arayacaklar, karşıdaki seçmene ya da vatan
daşa soru soracaklar, o cevap vermediği zaman mı bu 
maddeyle yargılanacaklardır?.. Soru sormada ve ce
vap almadaki ölçü ne olacaktır?.. Bu kaçınmanın öl
çüsü ne olacaktır?.. Çok tehlikeli, uygulamada birçok 
vatandaşımızı güç durumda bırakacak bir maddedir. 

Yine, maddenin amacını anlayamadım ben. Bu 
maddenin amacı, vatandaşlarımızı seçmen olarak kü
tüklere yazdırmak mı, yoksa seçmenleri oy kullan
maya zorlamak mı?.. Oy kullanmaya zorlayıcı bir 
hüküm yoktur halen mevzuatımızda; bu Yasada da 
yoktur. Oy kullanmaya zorlayıcı bir hüküm olmadı-
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gına göre, seçmen olarak ceza ile zorlayıcı böyle bir I 
maddeye neden gerek görülmüştür?.. Yine maddede 
bir gerekçe yoktur. Buna da bir açıklama gelirse, yi
ne memnun olacağım. 

Diğer değişiklikleri çok olumlu bulduğumu belir
tiyorum. Yasa Teklifinin Değerli Meclisimizde en 
güzel biçimi alacağına inanarak hayırlı ve uğurlu ol
masını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; I 
Bugün Kurucu Meclisin ilk açıldığı gün kadar 

mutlu, sevinçli bir arkadaşınız olaraıc konuşmak is
tiyorum. Meclisi hakikî görevine (tabiî bütün Türk | 
milleti adına gerekli yasaları yaparken) bugün başla
mış olarak kabul ediyorum; öyle düşünüyorum bir 
arkadaşınız olarak. 

Demokrasinin vazgeçilmez unsuru seçimdir. Ger
çi, Anayasa oylamasına ait bir Değerli Komutanımı
zın bu Kanun Teklifini görüşürken, içeriğinde seçim 
yatmaktadır, oy verme yatmaktadır. O halde oy, ni
hayet seçim içinde bir işlem, bir eylemdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Benden önceki arkadaşlarım değindiler; özellikle 

Danışma Meclisi içindeki değerli hukukçu arkadaşla
rımın, elbette en güzel şekilde, en iyi şekilde; (oldu -
bitti değil, diyemeyeceğim, vicdanım razı olmuyor) 
«Aceleye getirildi, acele hazırlandı, bir kısım boşluk
lar var» olarak gördüğü bu teklifin Anayasanın seçi
mini, oylamasını sağlayacak mükemmel bir kanun | 
halinde Meclisten çıkacağına inanıyorum değerli ar
kadaşlarım. 

Bu arada, «Olay» denebilecek kadar kutsal 
bu teklifin iki yönü var. Bilmiyorum, hukukçu arka
daşlarım ne der; yıllarca bu Meclislerde vatandaşın 
yaş sorunu tartışıldı. Politikacıların bir kısmının işine 
geldi, bir kısmının gelmedi. 18 yaşını ikmal etmiş va
tandaşlarımızdan; ufak tefek sapmış istisnaları hariç, 
Türk Gençliğinden oyu esirgememek gerekir kanaa
tindeyim. 

Değerli hocalar, Anayasa profesörlerimiz aramız
dadır; Kanun, elbette bir seçim kanununda değişiklik 
yapmaya yönelik akrabalık önermektedir; ama bilmi
yorum, eğer yürürlükteki Anayasaya ters düşmeye-
cekse, mümkünse lütfen Atatürk'ün dinamik gençli1-
ğine oy verme hakkı tanıyalım diyorum. j 
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Değerli arkadaşlarım; 
Medenî Kanuna göre ceza alma imkânı olan, ka

mu görevi alma imkânı olan, evlenip aile reisi olma 
imkânı olan, süç işlerse rahatlıkla ceza ehliyeti bulu
nan insanlara oy hakkı vermenin genç demokrasi
mizi biraz daha güçlendireceğine inanarak sözlerime 
devam etmek istiyorum. Böylece, tüm 18 yaşını ikmal 
etmiş vatandaşların oy kullanması şeklindeki değişik
lik önerimi değerli hocalarımla birlikte mahfuz tu
tarak, diğer bir öneriye geçeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepinizin bildiği gibi, «Türkiye'de demokrasiye 

geçilecek mi'..» diye Türkiye'yi çekemeyenler, bir 
türlü hazmedemeyen, kabul edemeyenlerin kulakları 
çınlasın; şimdi onlara da iş düşecek. Benden önceki 
arkadaşlarım belirttiler; bana göre yeridir, zamanı
dır. Şimdi, «Yurt dışındaki 2,5 milyon Türk vatanda
şına kırmızı ayyıldızlı Bayrağının altında oy verme 
imkânı tanıyalım» diyorum ve öneriyorum. İşte, ger
çek olay yaratacak, bütün Avrupa'da Türkiye'nin bü
yükelçiliklerini de bu Kanun sınırları içinde, millî 
sınırları içinde vatan kabul ederek, onların da Ana
yasada oy kullanmasını; nasıl düzenlenecekse düzen
lenerek, bu Kanun içinde kabul etmek gerektiğine 
inanıyorum. Zira, Türkiye'nin ilk demokrasiye geçiş
te ele alınan bu Kanununu, işte o zaman daha mü
kemmel, gerçekten demokrasiye elverişli bir ortamın 
yaratıldığını ve bir an önce demokrasiye geçmenin, 
böylece yurt dışındaki vatandaşlara da oy kullanma 
imkânı sağlamakla mümkün olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Teklif yerindedir, zamanındadır. Eğer biraz ace

le ele alınmış, inceleme fırsatı bulamamışsak, hemen 
bugün kabul edelim diye herhalde bir tazyik, bir bas
kı söz konusu olamayacaktır. Geneli üzerinde alabil
diğine görüşülür; maddelerinde değerli hocalarım, 
arkadaşlarım hazırlayacakları önergelerle herhalde en 
iyi şekilde değişiklik yapmak suretiyle bir sonuca 
varılır. 

Bu Teklifi sunan Değerli Komutanıma huzurları
nızda teşekkür ederek, yapacağımız Kanunun demok
rasiye ilk geçişte hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Evet, Sayın Komisyon ve Hükümet değerli üyele

rin görüşlerine cevap vereceksiniz... 
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ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Muratoğlu, söz istemiştiniz; 

buyurun. 
Rica edeyim Sayın Uyguner, Sayın Muratoğlu da 

konuşsunlar, ondan sonra cevap verirsiniz. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Şimdiye kadar konuşan kıymetli arkadaşlarımız 

bazı noktalara temas eylediler ve tenkitlerini yaptılar. 
Bu değerli tenkitlerden istifade etmiş olmakla bera
ber, naçizane düşüncelerimizi de arz etmek lüzumu
nu hissettik. 

Efendim; Sayın Başkanın da temas eyledikleri gi
bi, zamanın darlığı ve konunun ehemmiyetine binaen 
Yüksek Kurulunuz öncelikle görüşülmesine karar ver
miş olduğu için Teklif ele alınmıştır. Bu itibarla, bu 
hususu herhangi bir şekilde bundan böyle tenkit mev
zuu yapmak, kanaatımca hakkaniyete muvafık olmaz, 
doğru ve yerinde olmaz. 

iBu Tasarının 3 üncü maddesine de fazlaca temas 
edildi, tenkitte bulunuldu ve Sayın Gürbüz tarafından 
da 19S1 Anayasasının halkoyuna sunuluşunda ıburada 
yazılı bulunan; «... {kısıtlı veya ıkamu hizmetlerinden 
yasaklı olanlar veya ceza infaz kurumlarında hüküm
lü veya tutuklu olarak bulunanlar kütüğe yazılmazlar.» 
hükmüne temas edildi. 

.Bence bu hüküm tamamıyla yerindedir. Zira, tak
dir buyurulacağı gibi, hatırlanacağı gibi il96Jl Anaya
sası halkoyuna sunulduğu zaman, Türkiye 12 Eylül'e 
gelen dehlizlerden geçmemişti. Şimdi durum tamamıy
la farklıdır, arada nazara alınması gereken farklılıklar 
vardır, Türkiye'nin temeline dinamit koymak isteyen
lerden hükümlü ve tutuklu olanlar vardır. Bu Devleti 
yeni bir anayasaya kavuşturmak için gösterilen gayret
ler ve ele alınan anayasa bilmiyorum onların tensibi
ne veya takdirine sunulursa ve bu madde o tarzda 
değiştirilse ne dereceye kadar doğru olur. Naçiz ka
naatimize göre aksine mülahazalar isabetli olmamak 
icap eder. 

'Sonra, «Oy kullanma yeterliğine sahip olanların 
yazım için gelen memurlara kendilerini yazdırmaları 
zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar üç aydan altı 
aya kadar hapis ve beşhin liradan az olmamak üzere 
ağır para cezasıyla cezalandırılır.» deniyor (8 inci 
maddede. Buna da itiraz edildi. 

Kanaatimize göre bu madde de tamamen isabetli 
ve yerinde bulunan bir maddedir. Zira bu madde ya
zım memuruna o şahsın kendisini kasten hüviyet gös
termemek suretiyle yazdırmadığını, sakladığını ifade 

eder. Oy kullanmıamanın cezaî bir müeyyideye bağ
lanmamış olması başka şeydir, bir şahsın kendisini 
kasten yazdırmak istememesi başka şeydir. Kasten 
yazdırmak istememesi hüviyetini gizlemesi manasına 
da gelir; ama oy kullanıp kullanmamak onun ihtiyarı
na kalmıştır, ©ir memlekette seçmen adedinin tespiti 
başka şeydir, lüzumludur; ama o şahsın oy kullanma
masını müeyyideye bağlamak 'başka şeydir. Biz bunu 
müeyyideye bağlamıyoruz, kendi ihtiyarına bırakıyo
ruz; ama kaç tane seçmen var ve seçmenler kimlerdir 
vazııkanun bunun tespitlini istemiş oluyor ki, bu da 
hiçbir zaman akla ve mantığa ve kanuna aykırı olma
mak icap eder. 

Kaldı iki, 9 uncu madde bu mülahazalarımızı teyit 
eder mahiyettedir. Çünkü, bakınız 9 uncu maddede 
deniliyor iki, «Kütüğün yazımı sırasında formlara ya
zılacak bilginin tespitinde nüfus hüviyet cüzdanı ve 
buna dayanılarak verilmiş olan evlenme cüzdanı, ter
his 'belgesi ve benzeri resmî belgeler esas alınır.» 

'Ehemmiyetle dikkat nazarınıza arz ederim, yazım 
sırasında ibrazı gereken belgeler işte bunlardır. Bun
lar bir şahsın hüviyetini, kim olduğunu ortaya koyar. 
Gelen memura o kimsemin 'hüviyetimi gizlemek isteme
sinin, ben kim olduğumu söylemiyorum, kütüğe yazıl
mak işitemiyorum demesini'n işte bu 9 uncu madde ma
nasında bahsigeçen gizliliklerle 'alâkası olması İcap ©der 
kanaatimizce. 

O itibarla, tenkit 'konusu yapılan S inci madde ta
mamen doğrudur, kanaatimce yerindedir. 

Bir de Sayın Alpdündar'ım '1$ yaş meselesine kısa
ca değinmek istiyorum müsaadenizle. Efendim, öyle 
anladım yanlış değilse?...ı 

»MUSTAFA ALPDÜNDAR — Evet, evet. 
ENİS MURATOĞLU — Efendim, bir memlekette 

bilindiği üzere kanunî rüşt yaşı vardır. Memleketimiz
de bu kanunî rüşt yaşı li8'dir gerçi. 

Ancak, bu rüştü bir manada siyasî rüşt ile bence 
karıştırmamak lazımdır. Çünkü, oy vermdk bir nevi 
siyasî (işlemdir, siyasî rüştü ifade eder, yani oy vere
cek insan memleketin içerisinde bulunduğu ahvali, si
yasî durumunu tamamen tahlil ©debileoek, takdir ede
bilecek bir durumda olmahdır ki, biz ona bu hakkı 
bahşedelim. 

ıli8 yaşındaki ıbir kimse takdir buyurulacağı gibi, 
henüz lise öğrenimi sırasında bir kimsedir. Kolaylık
la tesir ve telkin altında bulundurulabiliir ve bu şahıs 
henüz askerlik yapmamıştır. Gerçi, evlenmek hakkını 
Kanun ona bahşeder, bir iş yapmak hakkını bahşe
der; fakat bu zat henüz daha askerlik yapmamıştır, 
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henüz memleketlini tanımamıştır, henüz belki bir iş sa-
ıhibide almamıştır. 'Belki memleketi ile alâkalı husus
larla dahi henüz incelemede bulunmaik •imkânlarını 
bulamamıştır ve yine çak iyi bilirsiniz ki, bilhassa şi
mal memleketlerinde siyasî rüşt diyebileceğimiz bu 
yaş ile, kanunî rüşt yaşı çolklannda '21 ve hatta 214'tür. 

'Bu itibarla, bendeniz 18 yaşa indirilımesinıin asla 
doğru ve yerinde olmadığı kanaatindeyim. 

ıDinlemek lütfumda bulunduğunuz için teşekkür 
edenim, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

•'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Muratoğlu. 
iSayın Uyguner, buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FBVZt UY

GUNER — Sayın 'Başkan, değerli arkadaşlarım; 
IBugün huzurlarınıza Seçmen Kütüklerinin Düzen

lenmesi Hakkındaki Kanun Teklifini getirmiş 'bulu
nuyoruz. 'Bu Kanun Teklifi memleketimize demokratik 
rejimin ihyası hususunda atılmış olan ilik adım ola-
nalk değerlendirilmesi gereken ıbir olaydır. Meclisimiz 
bu sevinçli ve aynı derecede çok onurlu olaya tanık 
olacaktır ve birçok meselelere bu konuda hâkim ola
cak ve konuyu en iyi biçimde halledecektir. 

Bazı arkadaşlarımız Teklifin görüşülmesinin ace
leye getirildiğinden bahsettiler. 

Artık Anayasanın oylanması ortamına doğru hız
lı adımlarla ilerlemek safhasına gelmiş bulunuyoruz. 
Bir taraftan Anayasamız hazırlanırken, diğer taraf
tan da bu Anayasanın oylanması için karşımıza uzun 
zaman alıcı bir işlem olarak çıkacak olan seçmen kü
tüklerinin hazırlanması konusunun halledilmesi gere
kiyordu ve bunun halledilmesi için gereken teklif 
gelmiştir, Komisyonumuzda görüşülmüştür ve Genel 
Kurulumuza arz edilmiştir. 

Seçmen kütüklerinin düzenlenmesi oldukça uzun 
zaman alacak bir konudur, meseledir. Seçim takvimi 
yapılmıştır ve ilan edilmiştir. Han edilen zaman ölçü
sü içerisinde seçmen kütüklerinin yapımı ve Anaya
sanın halkoyuna sunulması için gerekli tedbirlerin de 
bir an evvel alınması ve zamanın tam vaktinde tam 
yerinde değerlendirilmesi gerekmekteydi. Biz bu se
beple, bu Kanun Teklifine öncelik verilmesini Komis
yon olarak talep ettik ve Yüce Heyetinizin oyları ile 
kabul edildi; teşekkür ederiz. 

Sayın Gökçe, teklifin 4 üncü maddesi ile ilgili ola
rak bir tereddüt ileri sürdüler. Teklifin 4 üncü mad
desinin son fıkrasında, «Oy verme kütüğü, muhtar
lık bölgesi esas alınarak yapılır.» şeklinde bir hüküm 
yer almaktadır. Bu sadece oy verme kütüğünün ha
zırlanması için öngörülmüş bir hükümdür. Seçmen 

I kütüğü değildir. Seçmen kütükleri ayrıca, yani sandık 
kurullarına verilecek olan seçmen kütükleri seçim ku
rallarınca ayrıca düzenlenir ve sandıktaki seçmen 
adedine göre bu muhtarlık esasına göre yapılan oy 
verme kütükleri parçalanır, ayrılır. Mesela, her san
dığa bin seçmen düşecekse, bin kişilik kısmı oy ver
me kütüğünden ayrılır birinci sandığa verilir, birden 
fazla ise sandık adedi. Ondan sonra gelen 1 000 kişi
lik grup ayrılır ikinci sandığa verilir, ondan sonra ge
len 1 000 kişilik grup ayrılır üçüncü sandığa verilir. 
Bu şekilde müteaddit sandıklara bu paylaştırılmak 
suretiyle oy verme işlemi sağlanmış olur. 

Arkadaşlarımızdan Sayın Gökçe, Sayın Yarkın 
ve Sayın Alpdündar, yurt dışındaki vatandaşlarımıza 
da oy verme hakkı tanınmasını arzu ettiklerini ifade 
buyurdular. 

Bu konu üzerinde ciddiyetle durulmuştur. Yurt 
dışında işçilerimizin yoğun olduğu ülkelerde, işçileri
mizin bulunduğu devletlerin yetkili makamlarıyla te
maslar kurulmuş ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza 
da oy verme hakkının sağlanması için çok ciddî ça
lışmalar yapılmıştır; fakat Devletler Hukuku müna
sebetlerine göre, her devletin bir hükümranlık hakkı 
vardır. Hiç bir devlet bu hükümranlık haklarından 
şu veya fbu sebeple fedakârlık etmek istememektedir. 
Gerçekten, temas edilen devletlerin yetkilileri, ilk 
ileri sürdükleri husus olarak «Bu, hükümranlık hak
kına taalluk eden bir meseledir. Biz hükümranlık 
haklarımızdan hiç bir zaman feragat etmeyiz, etmek 
istemeyiz.» şeklinde beyanlarda bulunmuşlardır. 
Çünkü, bilhassa işçilerimizin yoğun olduğu bölgeler
de, işçilerimizin gene yoğun olarak oturduğu semtler
de, müteaddit sandıklar açmak suretiyle oy verme iş
lemine işçilerimizin iştiraklerinin sağlanması gerek
mektedir. Oysaki, hiç bir devlet veya yetkili makamı 

o devletin ülkesi içerisinde, hele böyle meskûn böl
geler arasına sandıklarının yayılıp da yabancı dev
let vatandaşına oy vermek işlemini tanımak ve ger-

I çekleştirmek istememiştir. 
Almanya'da bazı eyaletler «İsterseniz Başkonso

losluğunuzda bir tek sandık açın, orada oy verme iş
lemini gerçekleştirin.» demişlerdir. Fakat, düşünme
liyiz ki, mesela 200 bin 250 bin işçimizin bulunduğu 
Münih gibi bir yerde, Başkonsolosluğumuzda bir tek 
sandık açılacaktır veya iki sandık açılacaktır ve ora
daki 200 bin vatandaşımız bu sandıkta oy verecek
tir... Buna fiilen imkân bulunmamaktadır. Bu gibi 
fiilî sebepler ve işçilerimizin bulunduğu ülkelerin yet-

I kili makamlarının mümanaat etmeleri sebebiyle dış 
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ülkelerdeki işçilerimize ve vatandaşlarımıza oy verme 
imkânı sağlanamamıştır. 

Huzurlarınıza getirdiğimiz Teklifin 10 uncu madde
sinde bu işçilerimiz için bir kolaylık düşünülmüştür. 
10 uncu maddeyi aynen okuyorum : 

«Yazım sırasında yurt dışında bulunan Türk va
tandaşları, oy verme gününden önceki 15 inci gün 
saat 17.00'ye kadar son ikametgâhlarının bulunduğu 
yer ilçe seçim kuruluna pasaportlarıyla başvurmaları 
ve oy verme yeteneğine sahip olmaları halinde süre
nin geçmiş ve kütüğün kesinleşmiş olmasına bakılmak
sızın kütüğe ve sandık listelerine dahil edilmelerine 
ilçe seçim kurullarınca karar verilir.» 

Burada iki amaç vardır; birincisi, herhangi bir 
sebeple, Ikendiliğinden, bir iş için yahut bir ziyaret 
'için veya tatıil sebebiyle Türkiye'ye gelmiş olan işçi 
vatandaşllarımızın, pasaportlarıyla müracaatları ha
linde, seçmen kütüklerine yazılma süresi geçirilmiş 
lolsa dahi, bu halle bakılmaksızın seçmen kütüklerine 
yazılması ve oy verme imkânı sağlanmıştır. 

İkinci amaç -da, şayet yurt dışındaki vatandaşları
mız mutlaka rey vermek İsterlerse, «Her türlü kül
feti, her türlü masrafı göze alarak giderim, vatan
daşlık hakkımı kullanırım ve oy vermek İsterim»! 
şeklinde düşünürlerse, işte onlara da bir imkân ha
zırlanmıştır. 

Bundan başka bir ortam hazırlanmasına biraz 
evvel arz ettiğim sebepler imkân vermemiştir. Bu se
beple yurt dışındaki işçilerimiz çoğunlukla bu fırsat
tan yararlanamayacaklardır. Bunu üzülerek ifade et
mek isterini. 

Cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu bulunan vatan
daşlarımıza oy verme hakkı tanınması hususunda 
bazı temenniler ileri sürülmüştür, 

Hepimizin malûmu olduğu üzere, cezaevinde hü
kümlü veya tutuklu olanak bulunan vatandaşlarımı
zın hürriyetleri tahdit edilmiştir ve onlar her türlü 
ihtilaçtan men edilmiş vatandaşlarımızdır. 

il 2 Eylül öncesi hadiselere şöyle bir bakıldığında, 
memleketimizde bazı konuların ciddiye alınmaması 
sebebiyle pek çok hadiselerin cereyan ettiği ve mem
leketimizin 12 Eylül arifesine getirildiği cümlemizin 
malûmudur. 

Oy verilme işlemi çok ciddî bir işlemdir değerli 
arkadaşlarım. Buna gereken ciddiyet verilmediği tak
dirde, vatandaşların hakları iyice belirlenmedliği tak
dirde, yaptığımız işlemlerin ve yeniden kurmak iste
diğimiz demokratik rejimin ciddiyetine inanmak güç 
olacaktır. Bu sebeple, işi her yönü ile her alanda, 

her safhasıyla son derece ciddî tutmak ve ciddiye al
mak gerekmektedir. Bu sebeple, bugün için, bugün
kü ortam müsait olmadığı için, cezaevlerinde hü
kümlü ve tutuklu olan vatandaşlarımız oy verme iş
lemine iştirak edemeyeceklerdir. 

Bazı arkadaşlarımız, kendisini seçmen kütükleri
ne yazdırmak istemeyen vatandaşlarımıza ceza ve
rilmesinin doğru olmayacağına değindiler. 

Seçmen kütüklerinin yazımı, doğrudan doğruya 
kamu düzeni ile ilgili bir işlemdir. Nasıl ki, nüfus 
sayımı yapılıyor, sayım günü kanunun verdiği yet
kilere dayanarak, hükümet sokağa çıkma yasağı ilan 
ediyor; muayyen gün, bütün Türk Ulusunun hürriye
ti tahdit edilmiş oluyor. Sokağa çıkarılmıyor ve sa
yım memurları kapı kapı dolaşarak, sayım işlemle
rini gerçekleştiriyorlar. Gene bu sayım işlemini dü
zenleyen kanun hükümlerine göre, sayım memurları
na bilgi vermeyen veya yanlış bilgi verenler hakkın
da çeşitli cezalar tertip edilmiş bulunuyor. Neden?.. 
Çünkü, genel nüfus sayımı, Ikamu düzeni ile ilgili bir 
iştir. 

Keza, seçmen kütüklerinin yazılması da aynı şey. 
Doğrudan doğruya kamu düzeni ile ilgili bir şeydir. 
Memleketimizde ne kadar seçmen var ve bölgelere 
göre dağılımı nedir, bunların kesenkes yazılması la
zım. Yazılması lazım, çünkü mükerrer oy verme me
selesi var. Kanunumuz, getirdiğimiz Teklif, vatanda
şı oy vermeye zorlamıyor. Böyle bir zorunluluk yok; 
oy vermek istemeyene de herhangi bir ceza da tertip 
edilmiş değil. Burada sadece üzerinde durulan konu, 
seçmen kütüklerinin istenilen düzeyde, istenilen mü-
kemmellıiyette yapılabilmesidir. Bu da kamu düzeni 
ile ilgilidir. Vatandaşın seçmen kütüklerinin düzen
lenmesine yardımcı olması lazımdır; gelen memura 
bilgi vermeyen, bilgi vermek istemeyen veya yanlış 
bilgi veren seçmenler elbette ki kamu düzenine, ger-
çeikleştirilmesine yardımcı olma'k şöyle dursun, mu
halefet eder duruma düşüyorlar. 

İşte teklifimizde yer alan hükümler bunların be
lirli cezayla cezalandırılmasını öngörmüştür, işe ge
reken ciddiyetin verilmesi sağlanmak istenmiştir. 

Sayın Alpdündar, seçmen yaşının 18 yaşına indi-
riırmesıini temenni ettiler. Bu, yurdumuzda öteden be
ri tartışma konusu edilen bir konudur: «Seçmen ya
şı 18'e indirilsin mi indirilmesin mi?» meselesi. 

Biz, Komisyonda Teklifi görüşürken bu konu 
üzerinde de durduk. 18 yaşında bir gencimiz henüz 
lise çağlarında, tahsil hayatının tesirlerinden kurtula
mamış veya kurtulmak üzere olan çağda bir gençtir. 
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Henüz okulun ve öğretmenin vesayetinden kurtulma
mış olan bir öğrenciye, çok ciddî 'bir/konu olan Ana
yasa konusunda ve hatta ileride seçim yapılırken se
çimlerde oy 'kullandırmak, bilmiyorum, ne derece 
cdidî bir görüş, ciddî bir davranış olur?.. 

Henüz hayata atılmamış, hayatı anlamamış, sos
yal bilgiden, görgüden, tecrübeden yoksun olan bir 
çocuğa rey 'kullanma hakkı vermek, bilmiyorum, 'biz
ce pek makul bir işlem olarak görülmedi; bu sebeple 
oy verme yaşını 21 olarak tespit etmiş bulunuyoruz 
ve huzurlarınıza getirmiş bulunuyoruz. 

Teklifimize olumlu oy verileceği düşüncesiyle he
pinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Anayasanın halkoyuna sunulmasında oylamaya 

katılma yeterliliğine baz teşkil etmek üzere, «21 ya
şını bitiren her Türk vatandaşı oy verme hakkına 
sahiptir.», hükmünü getiren bu ilkenin, biraz önce 
Sayın Komisyon Sözcüsü Uyguner'in de belirttikleri 
gibi seçim yasasına da bunun yansıyacağı açıktır. 

'Sayın Komisyon Sözcüsünü dinledikten sonra, 
konuşma gereğini ve bu noktaya değinmek zarure
tini daha yakından duydum ve izninizle kısaca, Tür
kiye bakımından, Türkiye'nin özellikleri bakımın
dan, daha Anayasanın hazırlandığı bir sırada Türki
ye'nin ulusal düzeyde çok önemli bir niteliğinin göz 
ardı edildiğini görüyoruz. 

Sayın Muratoğlu, «Şimal ülkelerinden» söz açtı
lar. Türkiye'ye Anayasa hazırlanırken elbette ki, dün
yayı oluşturan diğer ülkelerin durumlarını bileceğiz, 
ama gençlik konusunda hiçbir ülke Türkiye'ye örnek 
teşkil edemez. Nitekim bahsettikleri şimal ülkelerin
de politizasyon olgusunun Türkiye'dekiyle hiçbir ben
zerliği yoktur: Hapishanelere 'bakınız, yeter. Türki
ye'nin bu haykırıcı gerçeğini gözönüne almazsak 
karşınıızda büyük tehlikeler oluşur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de oluşacak demokrasinin çok sağlıklı te

mellere oturma mecburiyeti vardır. Türkiye'nin 12 
Eylüle gelişinde sadece demokrasinin istismar edil
mesi değil, Türkiye'nin millî bünyesine oturacak, sağ
lıklı işleyecek bir demokrasinin oluşturulamamış ol
masının büyük bir etkisi olduğuna kaniim. Türkiye' 
de siyasal partiler, en büyüklerinden başlamak üze
re, Türkiye'nin gerçeklerine oturan, halkın özlemle
rine, ihtiyaçlarına (Özelikle gençliğine) karşılık ve-

ı remeyen programları, dolayısryladır ki, bu memleket 
I gençliği, maalesef, çözümü demokrasi içinde arama 

imkânına ve o yöne itilmemiştir. Bu aşamada aynı 
I tehlikeyi gördüğüm için söz almak ihtiyacını duy

dum. 
Gençlik; 18 yaşından itibaren gençlik ki, bugün 

üniversitenin birinci sınıf ındadır. 18 yaşındaki genç, 
Türkiye'de bugün evlenebilmektedir, vergi verebil- , 
inektedir, iş yapabilmektedir ve kanunları çiğnediği 

I zaman bile bu 18 yaşındaki genç, sehpaların dibinde 
sallandınlabilmöktedir. 

Bu gençler, onların özlemleri, onların umutlarını 
siyasal partilerimiz içermediği için, bir başka deyiş
le, onlara demokratik süreçler içerisinde bütünleşe
cek imkânlar verilmediği için, bir yerde bunlar, he
pimizin tasvip etmediği, reddettiği yerin altında çalı
şan, o bildiğimiz, memleketi yıkmayı hedefleyen il
legal örgütlerin birer öğesi haline gelmişlerdir. 

Onun için; Türkiye'den söz açarken, Türkiye için 
Anayasa, Türkiye için siyasal partiler hazırlarken 
Türkiye'deki gerçek durumu gözönüne almak lazım
dır ve demokrasinin sağlıklı oluşabilmesinin, sağlıklı 
yaşayabilmesinin şartı olan geniş tabana, sağlıklı ta
bana oturtulması lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
. Maalesef, bu Tasarıyı biraz önce ele geçirdiğimiz 

için burada gençlerle ilgili sayısal, bilimsel verilerle 
analitik bir analiz yapma imkânına sahip değilim. 
Bu memleket genç bir nüfusa sahiptir. Eğer bu genç
lere dayanan Anayasa, bu gençleri gözönüne alma
yan siyasal partiler ve programlan hazırlarsa, bu 
partiler, bu Anayasa Türkiye'de yükselen gençlere 
değil, yükselen güçlere değil, tükenmekte olan güç
lere dayatılır ki, bunların yaşama şansının uzun 
ömürlü olamayacağı açıktır. 

Şimdi Sayın Komisyona soruyorum; lütfen karşı
lık versinler: 18 yaşındaki gençlerin sayısı şu »anda 
ne kadardır? Şu anda diyorsam, Anayasamızın halk
oyuna sunulacağı Kasım ayında, 14 Kasım mı, 18 
mi bilmiyorum, ama o tarihte 18 yaşındaki gençleri-
miizin sayısı ne kadardır? 

Değerli arkadaşlarım; 
Arz ettiğim gibi, Türkiye genç bir nüfusa sahip

tir ve bu genç nüfusun ülkenin demokrasisine, bu 
genç nüfusun, bu sahipsiz olan gençliğin ki, çok de
ğişik nedenlerle bu sahipsizlik dile geldi, bugün ya
pılmış bulunan sınav da bu sahipsizliği göstermekte
dir. Bunun milletle bütünleştirilmesi gerekir. Bunun 

I özellikle demokrasi içinde, parlamenter rejimle bü-
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tünleşmesine imkân vermek gerekmektedir. Bunları 
yapmadığımız zaman, 18 yaşındaki gençleri demok
rasi dışına ittiğimiz zaman, onlara ulusal yapımızla, 
rnllleiıle 'bütünleşme imkânını vermediğimiz zaman 
ki, Anayasa gibi kutsal bir belgenin bile oylanma
sında 'bunları dışarıda bırakan bir tutum da ben izni
nizle büyük sakıncalar görmekteyim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Türkiye'de bir başka önemli nokta var, p'olitizas-

yonun yoğun olmasıdır. Daha 12 Eylülün getirdiği 
ıkoşulllan tamamen aşmış değiliz. Türkiye'de bugün 
değil 18 yaşındaki gençler, çok daha genç yaşlarda 
'bile siyasal sorunlar geniş olarak tartışılmaktadır ve 
bunların büyük bir kısmı bugün 40 yaşında, 50 ya
şında alanlardan bile belki daha sağlıklı 'bir siyasal 
bilince de sahiptir. Onun için, 'başka ülkelerden ör
nek getirerek bunlara oy hakkı vermemek Anayasa
da ve onun türevi olarak oluşacağını zannettiğim 
uzantılarda büyük sakıncalar getirir kanısındayım ve 
onları en büyük sakınca demokrasi dışına itmektir, 
illegal partilere doğru itmektir. 

Asıl önemli nokta, arz ettiğim gibi, 18 yaşındaki 
gençlerin oy verme hakkı Anayasadan itibaren siya
sal partilere de yansıyacağından zannediyorum, ki, si
yasal partilerimize de daha sağlıklı, daha Türkiye'nin 
gerçekleriyle bağdaşan bir düşünce, bir program ve 
iktisadî, sosyal, siyasal politikalar oluşturma imkânı 
verebilecektir. 

tkinci önemli bir konu; yabancı ülkelerdeki işçi
lerimizle, özellikle yabancı ülkeler derken, bunu Av
rupa ile 'sınırlamak da zannediyorum ki, gerçekçi ol
mak bakımından bir zorunluluk bulunmaktadır. De
ğerli arkadaşlarım, şimdi, Avrupa'da bulunan yaban
cı işçiler arasında Türklerin özel 'bir konumu vardır. 
Gerek kişiliklerini yitirmeme de olsun, gerek kişilik
lerini 'sürdürmekte olsun, gerek Türkiye'den yana 
olan tutum ve davranışlarında olsun. Son zamanlar
da biHdiğimiz nedenlerle bunlara da yeteri ölçülerde 
sahip çıkılmadığı için oralarda da maalesef bölün
meler vardır. Şimdi, orada sınırlı da olsa bazı bö
lünmeleri veyahutta tasvip edilmeyen durumları bir 
gerekçe olarak ortaya sürerek, onlara oy hakkı ver
memek zannediyorum ki, tasvip edemeyeceğimiz bu 
durumların genişlemesine ve oradaki işçilerimizi ta
mamen tasvip edemediğimiz o çevrelerin etkisine iter. 
Onun için onlara Anayasa ve hatta siyasal partilere 
oy verme imkânı 'sağlanması, ki bunun teknik yön
den büyük güçlükler çıkaracağını zannetmiyorum, o 
konu zannediyorum ki, çözülmüştür; tersine onları 

bütünleştirir, onları Türkiye'den koparmak isteyen 
oyunların, tuzakların ve 'bunların türevlerine karşı 
onları daha güçlü bir hale getirir. Onun için gençler 
kitlesi gibi yabancı ülkelerde, özellikle Avrupa'dak'i 
işçilerimizin oyunu 'almanın 'bu bakımdan ve daha 
başka bakımlardan da büyük yararı olduğuna ka
niim. 

Bu iki öğenin bu Tasarıya alınmamış olmasını 
yalnız zararlı, yalnız sakıncalı değil, isabeti de gö
remiyorum. Onun için Sayın 'Komisyonun bunlar 
üzerinde yeteri ölçülerde düşündüğü ve durum mu
hakemesi yaptığı, takdirde memlekete sağlanacak 
yararlarla, bunların dışlanması halinde memlekete 
vereceği zararların yeterince ölçüldüğü kanısında de
ğilim. 

D eğeri i ark adaşla rı m; 
Bu kürsü ve bu mikrofon milletindir. Burada an

cak Türkiye bakımından yararlı olan şeyler dile ge
lir. Bu memleket dalkavuklardan çok çekmiştir. Fa
lanca teklif, falanca yerden geliyor diye kabul etme
yiz, ret de etmeyiz. Bu yasalar memleketin lehine 
işler. Bunu o yönde yapmak mecburiyetindeyiz. Bu 
zamanımız bunun içindir. Onun için ben, bu bakım
dan da bu Tasarıyı çok yerinde göremiyor ve bu 
noktaların düzeltilmesini temenni ederek, 'hepinize 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamıitoğul-
ları, 

Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Üzerinde görüşıme yapıilan Teklif, her bakımdan 

memleketimizin gerçeklerine, dünya kamu hukuku
na ve son zamanlarda Batı Avrupa'da tartışılan ve 
neticelenen esaslara uygundur. Şöyle ki; fclir kere ön
celikle 'seçmen yaşına değinmek zarureti var. Seçmen 
yaşı siyasî ehliyet meselesidir, siyasî ehliyetli ilgili
dir. Çarşıdan, pazardan medenî halkları kullanarak 
alım satım yapmak başkadır, memleketin, devletin 
idaresi Ya'sam'a Meclisini teşkil edecek, ileride Yasa
ma Meclisi seçimlerinde, bugün halkoylamasında et
raflı, itidalli görüşe sahip dengeli bir şekilde oyun 
kullanılmaısında zaruret vardır. Gençlikte yaş gereği, 
yaş ioalbı daima dalgalanmalar olur ve gençler dai
ma tesir altında kalır. Onun bunun tesiri altında ka
hır. 

Bu sebeplerle; hiçbir memlekette bu kadar önem
li bir konuda acele bir karara varıl'mamıştır. Bunun 
en canlı misali İsviçre Devletinde, bu Devlet ki, 'bu-
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rada millî egemenlik doğrudan doğruya halk tara
fından kulianrlır. Nıitekim, İsviçre Ceza Kanununda 
bazı önemli değişiklikler yapılmıştır; fakat İsviçre 
Federal Anayasası gereğince bir ölçüde şu kadar sa
yıda vatandaşların müracaatı üzerine halkoylaması 
yapılmış ve ıhalkoyl'amasında kanunlar tasvip edilmiş
tir. Ceza kanununda yapılan değişiklik halk tarafın
dan uygun görülmüştür ve kabul edilmiştir. 

Görülüyor ki, yalnız Yasama Meclislerinde görü
şülmesi yeterli sayılmıyor, ayrıca kanunlar bile halk
oyuna sunuluyor. Böyle bir memlekette ıbu siyasî eh
liyet yaşı, yani oy verme yaşı çok tartışılmıştır. Bi
lindiği gibi, İsviçre'de eyaletler vardır. H!er eyalet 
ayrı bir devlettir. Bir de, federal devlet vardır. Bazı 
eyaletlerde bunun 18 yaşına indirilme teklifleri ya
pılmış; fakat hepsinde ret edilmiştir. 

Arz ettiğim gibi, gerekçe gayet basit, her şeyde, 
her tasarrufta, her hukukî tasarrufta, bu da hukukî 
bir tasarruftur, ancak bu kamu hukukunu ilgilendi
ren siyasî bir tasarruftur. Böyle bir konuda itidal, et
raflı düşünce, muhakeme gibi, unsurların ehemmiye
ti büyüktür. 

Onun için bu unsurlar bakımından yetersiz olan 
gençlere, 18 yaşında oy hakkı tanımak sakıncalı olur, 
faydalı olmaz. Maruzatım bundan ibarettir. 

Saygılarımla arz ederim, (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübü-

yük. 
Değerli üyeler; Sayın Aksoy'un yeterlik önergesi 

vardır, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Sayın üyeler Tasarı hak
kında yeterli bilgiye sahip olmuştur. Yeterlik öner
gemin oylanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Alâeddin AKSOY 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi! aleyhinde söz is
teyen sayın üye?. 

A. ASİM İĞNECİLER — Sayın Başkan, söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın İğneciler buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaştenım; 
Bugün demokrasiye geçişin ilk adımlarından bi

risi olan bir kanunu müzakere ediyoruz. Aslında baş
ka konularda yeterlik önergesi belki yerinde olabi
lir. Bu Kanunun zaten ruhunu teşkil eden birkaç 
anamaddesi var; birisi seçmen yaşı, diğeri dış ülke
lerdeki vatandaşlarımızın seçimlere katılması konu
su. Bu itibarla, kanımca konular iyice tartışılıp açık-
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lığa kavuşmadan ve de sayın üyelerimizin fikirleri 
tamamen tebellür etmeden, billurlaşmadan bu yeter
lik önergesinin verilmemesini veyahut geri alınmasını 
tavsiye etmek istiyorum. 

Aslında Kanunun tümü ve arz ettiğim maddele
riyle ilgili bir konuşma yapmak üzere bazı arkadaş
larımı dinledikten sonra Sayın Başkanlıktan söz is
tirham etmiştim; ama şimdi sadece önergeyle ilgili 
konuşabileceğim için bu kadar arz etmekle yetini
yorum ve yeterlik önergesinin uygun olmadığını Yü
ce Heyetinize arz ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Efendim, Sayın Hükümet Temsilcisinin gayet ta

biî sözü mahfuz kalmak üzere yeterlik önergesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Hazer, söz sırası sizde efendim, buyuru
nuz. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Bir bakıma tamamlanmış, bitmiş bir konuda söz 
almak niyetinde değildim; fakat bazı arkadaşların 
meseleyi birtakım siyasî polemiklere mevzu olacak, 
maya olacak şekilde dile getirmeleri bu söz almamı 
mecburî kılmıştır. 

Arkadaşlarım; 
ıBu kürsüden elbette her şey, her fikir serbest ko

nuşulmalı; ama çok eskimiş, çok çiğnenmiş, çürütül
müş, çürümüş fikirler, sözler bu Mecliste yeniden 
ele alınıp sağından .solundan iğnelenerek dikililme-
meli idi. 

Nereden geldik buraya?.. Gençlerin partilerin yan 
örgütü oldukları, uydu güç olarak kullanıldıkları bir 
dönemden geldik. Sıkıyönetim mahkemelerine dü
şenlerin büyük bir kısmının hangi gruptan olduğunu 
düşünmeye mecburuz. Tedbir alırken elbette «Her 
vatandaşa imkân tanıyalım, gençleri siyasî hayatta 
vazifelendirelim» diye düşünmek mümkün. Niçin 
herkese seçilme hakkı vermiyoruz da 25 yaş, 30 ya
şını doldur diyoruz?.. Niye buna kimse karşı çıkmı
yor?.. Demek ki, o hizmetin gereği öyle bir yaş sı
nırını lüzumlu göstermiştir. 

18 yaş meselesi eski meclislerde de çok konuşul
du, çok tartışıldı, çok polemiklere sermaye yapıldı. 
Bugünkü şartlar içinde biz aslında yaş tespit eden 
bir konuşma da yapmıyoruz, bir Anayasa hükmü 
hazırlamıyoruz, bir seçim kanunu yapmıyoruz. Ana
yasanın halkoylamasına sunulması için bir yasa gel-
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mistir. Bu bıı fırsattır; Türkiye' aleyhinde içte - dış
ta uyandırılmak istenen şüpheleri bertaraf edecek bir 
fırsattır. Bunu layıkıyla değerlendirmek ve maksadı
na göre kabul etmek mecburiyetindeyiz. Aksıi tak
dirde meseleler sağa sola çekilerek hiçbir neticeye 
varılamaz. 

işçiler konusu da böyledir, işçiler konusu geçmiş 
dönemlerde de çok konuşulmuş, tedbirler düşünül
müş, anketler gönderilmiş, Sayın Komisyon Başkanı
nın söylediği bazı teşebbüsler olmuş; fakat bir sonu
ca varılamiamıştır. Hiçbir Türk, hiçbir siyasî, hiçbir 
aklı başında vatandaş Türk işçisini siyasî haktan 
mahrum etmek fikrini benimseyemez; ama şartlar 
müsait değil. Bu Kanunla yeni bir fırsat getirilmiştir 
işçilere, isteyen işçi pasaportuyla gelip seçilme hak
kını kullanabilir. Yarın seçim kanunu yapılırken de 
başka tedbirler düşünülebilir. O bakımdan, Kanun 
aceleye gelmiş olabilir, arkadaşlarımız hazırlamadı -
lar; fakat yeni şeyler getirmiş değil Kanun, mevcut 
Seçim Kanununun şimdiye kadar tatbik edilen hü
kümlerine ilaveten 'birkaç madde getirmiştir, o da 
bugünün şartlarının gerektirdiği maddelerdir. Bunla
rı kabul ederek bir an evvel Anayasanın balkoyla-
masıma sunulmasını sağlamak bu Meclisin 'baş vazi
fesidir. Bunu yapmakla Meclis aleyhinde veya yöne
tim aleyhinde sağda solda yaratılmak 'istenilen dedi
koduları da bertaraf etmek imkânını elde edeceğiz. 
O itibarla, bu Kanunu daha fazla sağa sola çekme
den, asıl mıaksadında görerek, yorumlayarak kabul 
edelim ve vazifemizi yapmış olmanın rahatlığı içinde 
de vatandaşlara sesimizi duyuralım. 

'Bu konu üzerinde çolk tartışılabilecek çok dediko
du yapılabilecek, tenkit yapılabilecek olan noktalar 
vardır, olabilir; ama biz o durumda değiliz. Biz bir 
hareketi, bir kurtuluşu bir merhaleye götürmek du
rumundayız. Bu bir aşamadır. Anayasayı yapacağız, 
ondan sonra buna istinat eden yeni aşamaları bu 
Meclis gerçekleştirecek, bu İdare Türk vatandaşına, 
Türk Mületine ve dünya kamuoyuna vaat ettiği sözü
nü yerine getirmiş oacaktır. Buna iştirak etmek bi
zim için şereftir, görevdir ve bunda da arkadaşları
mızın yardımları olacağına inanıyoruırn. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın iğneciler, buyurunuz efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 

Konuşmaların ağırlık merkezini seçme yaşının, 
dolayısıyla gençlerle ilgili hususun teşkil ettiği açık
lığa kavuşmuş bulunuyor. Tabiî, bu konuda delıikan-
lılarla ilgili güzel konuşmalar yapmak, onların sem
patisini kazanmak bakımından iyi bir şey; ama her 
yaşın, her çağın kendine göre bir değerlendirme du
rumu vardır. Bu itibarla, bu Kanunu görüşürken de 
seçmen yaşının 21 yaşından başlamasını ve de Sayın 
Arkadaşımın ifade ettiği gibi, tükenmiş bir" nesle 
münhasır, ona özgü bir seçmenler kütlesinden ibaret 
görmeyi müsaadenizle reddediyorum. 23 yaşından 
başlayan bir nesil, seçme hakkını verdiğimiz takdir
de, tükenmiş bir nesil mıidir arkadaşlarım?.. Çok is
tirham ediyorum1. 

Benden evvel konuşan Sayın Mehmet Hazer ar
kadaşım çok iyi ifade ettiler; gençlerin beyinleri 'han
gi yaşlarda yıkanır; bu son 8 - 10 sene zarfındaki acı 
tecrübeler bize ispatlamış bulunmaktadır. Lise çağ
larında, üniversite çağlarında esas düşünme yeteneği 
henüz, değerlendirme yeteneği tam teşekkül etme
miştir. Çünkü kendilerinin büyük bir kısmı ya çı
raklık devresini geçiriyor veyahut okullarda oku
maktadırlar. Annelerinin, babalarının verdiği harçlığı 
harcamaktadırlar. Hepimiz uzaktan - yakından bu 
gençlerin ya babasıyız ya da akrabasıyız. Onun için 
Kanunda öngörülen yaşı fevkalade isabetli, hatta 
22 - 23 olmasını dahi zararlı olmayan bir yaş alarak 
şahsen mütalaa etmekteyim. 

Sonra, üzüldüğüm bir noktayı da arz etmek iste
rim : Bu Yüce Heyetinizde kanunlar şu veya bu 
makam, merciden geldiği için kabul edilmez veyahut 
tartı şmasız kabul edilir anlamına çıkan 'bir nevi (bel
ki ağır mı olur kelime bilmiyorum) dalkavukluk ma
nasını çıkaracak şeyleri muhterem Heyetimiz adına 
da, şahsım adına da reddediyorum. («Bravo»! sesleri, 
alkışlar). 

Sayın arkadaşlar; 
TRT'de hâlâ anarşik olaylara, bölücülüğe, devlet 

yıkıcılığına karışmış olan gençleri esefle, üzünle, hü
zünle acıyarak seyretmekteyiz. Bu gençlerin çoğu, 
bildiğiniz gibi, 21 yaşından daha evvelki yaşlara ait, 
16-17 yaşından başlayınız da, o yaşlara kadar çık
maktadır ve bu da sanıyorum % 80'ini, hatta 90fını 
teşkil etmektedir. 

Bu itibarla bu, kanımca böyle fazla eleştirilecek 
büyük bir kayıp değildir. Bilakis, gençler eğer oku
yorsa fakültelerini bitirmeli, çıraksa eli iş tutmalı, 
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para kazanmalı. Yoksa, babasının parasıyla evlenen 
gençleri ayrı mütalaa etmek lazım. Medenî haklara 
sahip olmaik, evlenme rüştüne erişmek ayrı konudur, 
memlekettin mukadderatı için söz söylemek, oy ver
mek çök ayrıdır. Bunları mutlaka birbirinden ayır
mamız lazım muhterem arkadaşlarım. 

Onun için ben vözümü fazla uzatmayacağım, iş
çiler hakkında Sayın Komisyonun vermiş olduğu bil
giler ve mazeretler keşke olmasaydı; ama bugünün 
şaftlarında daha iyisini yapmanın mümkün olmadığı 
anlaşılıyor. Demin Sayın Hazer'in ifade ettikleri gi
bi, yeni bir aşama kaydedilmiştir. İşçilerimizin, me
denî haklarını kullanmak için «atilerini, izinlerini 
de seçim dönemine rastlatmak suretiyle pekâlâ gelip 
burada reylerini kullanma fırsatı ve imkânı yaratıl
mıştır. Bu itibarla, onu da bugün için yeterli müta
laa ediyoruz ve dolayısıyla seçmen yaşının da hem 
yapacağımız anayasada, hem de seçim kanununda en 
az 21 yaşından itibaren başlamasını öneriyorum. 

Takdirlerinize arz eder, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 

Sayın Bilge, buyurun efendim1. 
NECÎP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 

Bu Kanunun gelmiş olmasından dolayı hepimizin 
memnun olduğumuzu ifade etmekte yarar vardır. Ka
nun Teklifinin bazı noktaları üzerinde durmak lazım 
geldiğini de ifade etmek istiyorum. 

Bir kere Kanunun başlığında ufak bir eksiklik var 
kanımca. Başlıkta «Oy ve Oy Verme Kütüğünün Dü
zenlenmesi» tabiri geçmektedir. Halbuki «Amaç» 
maddesini teşkil eden 1 inci maddede, Oy Verme Kü
tüğünden başka, ayrıca bir de sandık listelerinin dü
zenlenmesinden söz edilmektedir. Bu itibarla, sandık 
listelerinin düzenlenmesi de Kanunun başlığında yer 
alırsa daha uygun olur kanısındayım. 

Diğer taraftan, Kanunun bazı maddelerinde bazı 
terimlerde birlik ve uygunluk yoktur; aynı kavram 
için, ayrı ayrı kelimeler kullanılmış bulunmaktadır. 
Nitekim, Kanunun daha 3 üncü maddesinde «oy ver
me yeteneği» nden söz edildiği halde, diğer bazı mad
delerde « oy kullanma yeterliği» denilmiştir. Yani 
oy kullanma yeteneği veya yeterliği. Ya yeterlilik di
yelim veyahut da yetenek diyelim bütün maddelerde. 

Kanun Teklifinde de aynı terim uygunsuzlukları 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Komisyon 3 üncü maddede yete
nek tabirini kullandığı halde, 6*ncı ve 8 inci maddede 
yeterlik tabirlerini kullanmış bulunmaktadır. 

Bunun dışında ayrıca, Teklifte mevcut olan 10 
uncu maddeyi aynen kabul etmek suretiyle orada da 
yetenek tabirini kullanma neticesine varmaktadır, 
Çünkü 10 uncu maddede, yöneltilen gelen teklifte 
«oy verme yeteneği» tabiri kullanılmakta, diğer yer
lerde de «oy verme yeterliği». Bu tabirlerin birleşti
rilmesinin uygun olacağı kanısındayım. 

Diğer taraftan, işçilerin seçim hakkı meselesine 
gelince : Hepimiz dışarıda bulunan işçilerimizin oy 
verme haklarının ellerinden alınmaması lazım geldi
ğinde müttefikiz zannediyorum. Ancak uygulamada 
bunun yapılabilirliğini bulmak kolay değildir. Çün
kü, sadece oy verme günü değil, oy verme gününden 
önceki yazım işlemleri de aslında bir idarî işlem ol
makla beraber, yargı denetimine tabidir. Binaenaleyh, 
o listelerin hazırlanması, kütüklerde yanlışlıkların ya
pılmış olması, düzenleme sırasında, buna karşı iti
razlar, şikâyetler vardır; bunlar da yargı organlarınca 
düzeltilecektir. 

Her devlet, yargı meselesini egemenliğin bir par
çası olarak kabul ettiği için, diğçr bir memleketin, 
kendi memleketi, kendi ülkesi içerisinde yargı hak
kını kullanmasına razı olmaz. Diyelim ki, oy verme 
ve bu düzenleme işi idarî bir iş olsun; bunları konso
losluklarda veya elçiliklerde yapalım; fakat bunlara 
karşı itirazlar yargı mercilerince incelenecek ve so
nuçlandırılacak olduğu için, bunların Türkiye'de so
nuçlandırılması icap eder. Bu ise işleri uzatır; yani 
işçimiz bulunan yabancı memleketlerde yargı hakkı
na sahip olabilseydik, söylenilen doğru olurdu, orada 
seçim hakkını da temin etmek yoluna gidilebilirdi. 
Bilhassa Anayasanın halkoyuna sunulması bakımın
dan bunun elde edilmesi imkânı yoktur. Çünkü, kı
sa bir zaman içinde bunların halledilmesi gerekmek
tedir. Belki ilerideki seçim kanunlarında bunların dü
zenlenmesi yoluna gidilebilir. Belki diyorum; çünkü, 
o hususta diğer memleketlerde birtakım anlaşmalar 
yapılması icap edecektir. Bu anlaşmanın, bu halkoyu
na sunma meselesinde halledilmesine imkân olma
dığı için, sırf bu aşamada olmak üzere işçilerimiz ba
kımından oy verme imkâmnın olmadığını kabul et
mek gerekir. 

Yaş tayini meselesine gelince : Bu bir siyasal ter
cih meselesidir; 18'de olabilir, 21'de olabilir. Şimdiye 
kadar 21 yaşı tayin edilmiş; bulunmaktadır. Ben şu 
veya bu yaş meselesi üzerinde durmayacağım, yalnız 
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yaşın tayini bakımından 2 nci maddede mevcut olan 
hükmün bir tutarsız tarafı vardır. 21 yaşını bitiren 
herkes oy hakkına sahip bulunmaktadır; güzel. Fa
kat, 21 yaş nasıl tayin olunacaktır?.. Burada diyor ki, 
doğum günü belli olsun, olmasın, o yılın son günü 
doğmuş sayılır... Burada bir adaletsizlik vardır. Yaş 
günü; yani doğduğu gün açıkça belli ise, 5 ekim gü
nü, 8 ekim günü, 15 nisanda vesairede doğmuş oldu
ğu tespit ediliyorsa, o yaş ona göre hesap edilmelidir. 
Doğum günü belli olmayan kimseler için, ov yılın 
son gününün tayin edilmesinin uygun olacağı kanı
sındayım. Bu hususta da bir önerge vermek istiyo
ruz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Bayer, buyurun. 
MUHSİN ZEKAt BAYER — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar; 

Bizim buraya seçilmemizin en mühim konuların
dan bir tanesî  bu tip kanunları görüşmektir. 

Ben buraya geldikten sonra Kurucu Meclisin bü
tün zabıtlarını okudum. 18 yaş ile 21 yaş münakaşası 
Kurucu Meclis zabıtlarında çok daha değişik siyasal 
görüşlerle birlikte münakaşa edilmiş. 

Sonradan bunun dışında yeni bir çalışma yaptım. 
Avrupalı ile Türkleri mukayese ediyoruz. Avrupalı
larda 18 yaşında (Benim kendi branşım dolayısıyla 
boş zamanları değerlendirme konusunda bir çalışma 
yapıp Avrupa Konseyini tetkik ettim.) olan gençler
den 1 000 kişide 442'si kendi ekmek parasını kazanı
yor, evinin ekonomisine katkıda bulunuyor. Yani, 
siyasî rüştüyle' birlikte, ekonomik katkıda ev içinde 
söz sahibi olabiliyor. Türkiye'de ise, 1 000 kişide 12 
kişinin ekonomik katkısı var, okuyan. Yani, siyasî 
rüştünün yanında evin içinde ekonomik rüştüne sa
hip değil. O halde kendisi pederşahî aile sistemi için
de babasının, ailesinin bütün siyasal görüşleriyle, 
ekonomik görüşlerini aynı çerçeve içinde mütalaa 
ediyor. Bizde böyle bir çerçeve içinde mütalaa edil
diği zaman, 18 yaşın bir ekonomik rüşt yaşı olmadı
ğını ve bu bakımdan siyasal seçme yaşı, seçilme ya
şıyla alakasını düşünmek lazım. Kendisi ekonomik 
olarak herhangi bir düşünüşte olmayan bir kimsenin, 
siyasal kanaatini serdettiği zaman nereden alacak ta
limatı? Evinden alacak. Nereden alacak? Biraz evvel 
bazı arkadaşların söylediği gibi, yer altından alacak. 
Bu çok tehlikeli bir konudur. 

ikinci konu ise, bizde, köylerimizde gençlik için 
ne derler : «Askere git, evlen, ondan sonra seni iş sa
hibi yapalım.» 18 yaş seçmen yaşı olursa, siyasî ka
naatini belirttikten sonra askere giden bir kimse, da
ha tehlikeli bir kimse olur. 

Bu bakımdan ben 21 yaşın yerinde olduğu kanaa
tindeyim. 

Arz ederim, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, usul hak

kında kısa bir maruzatım var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ATALAY PEKÖZ — Arkadaşlarımızın uzun za

mandır açıkladıkları fikirler Kanun Teklifinin belli 
maddeleriyle ilgilidir. Oysaki Kanunun bütünü hak
kında görüşmek durumundayız. Bu bakımdan Yük
sek Başkanlığın dikkatini çekiyorum; buna müsaade 
edilmesin. Aksi halde maddelere geçelim, onları görü
şelim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Efendim, bu Kanunun bir hususiyeti var. Tümü 

hakkında görüşme yapan sayın üyelerin hiç bir şey 
söylememeleri gerekir, eğer muayyen esaslara temas 
etmedikleri takdirde. Onun için Başkanlık bu bakım
dan müdahale etmemiştir ve etmeyecektir de, arz 
ederim. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Demokratik siyasal yaşama gidişte temel taşlar

dan ve adımlardan en önemlisi huzurunuzda bugün 
tartışılmaktadır ve böyle bir teklife kavuştuğumuz 
için gerçekten büyük bir sevinç ve şükran duygulan 
içindeyim. 

Böylesine önemli bir teklifi; bugün saat 12.00'de 
kutulara atılarak, öğle tatilinden iki saat sonra bu 
Mecliste tartışma bahtsızlığına uğradığı için de derin 
üzüntülerimi belirtmek isterim. Sayın Başkanımdan 
çok özür diliyorum. Başkanlığımız, sanıyorum ki, bu 
derece önemli ve kutsal olan bir teklifin tartışılması 
için zamanlama sorununa daha dikkatli eğilmesi ge
rekirdi, diye düşünüyorum ve buraya çıkan değerli 
Komisyon üyesi arkadaşlarımın söylediği gibi, her za
man bu tür tasarıları zaman darlığı ve konunun öne
mi gerekçesine dayandırırsak, önemli olanları çok 
acele, önemsiz olanları da o önemsiz oluşlarıyla ters 
orantılı bir zaman ayırmak gibi bir çelişki içine düş-
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. müş oluruz, önemli ise, önemine uygun bir zaman-' 
lama ve tartışma yöntemi benimsememiz gerekir. Bu
nu özellikle vurgulamak isterim. 

Değerli arkadaşlar; 
'Benden öne© Teklifin geneline ilişkin olarak ileri 

sürülen eleştirilere büyük ölçüde katılmaktayım. An
cak, sanıyorum iki, polemiğe en elverişli olan, en ko
lay üzerinde spekülasyon yapılabilecek olan konu bu 
Teklif vesilesiyle önümüze gelmiş (bulunmaktadır. 

©enim görüşüm olur iki, Teklif geniş katılıma 
imkân verecek, kısıtlayıcı değil, normal seçimlerden 
daha fazla kapsayıcı bir nitelikte olması ve o yolda 
hükümleri içermesi gerekir, diye düşünüyorum. Kı
sıtlamadan çok, amacını göz önünde tutarsak, kısıtla
maları asgarî zaruride tutacak bir yaklaşım benim
semesi Teklif için herhalde isabetli olur diye düşü
nüyorum. 

(Değerli arkadaşlar;' 
Seçmen yaşının 21 oluşu veya 1'8 oluşu gibi, Tür-

- kiyede son 10 yılda siyasî platformda çetin tartış
malara konu olmuş olan bir noktanın, yine bizim 
tartışma gündemimize gelmesini doğal karşılarım. 
Bence, 'böylesine önemli hiır Kanun Teklifinde değişik 
görüşlerin ortaya çıkması son. derece yararlı olur ve 
hemen belirteyim ki, Türkiyede seçmen yaşıyla ilgili 
olarak yapılmış olan tartışmaları 201 yıl öncesinin 
•argümanlarına dayandırmak mümkün değildir. Yeni 
birtakım 'argümanlar ileri sürmek gerekir. Neden 20 
değil de 21 yaş?.. Neden 19 değil?.. Bunun gerekçe
lerini Komisyonumuzun açık seçik ve ciddî olarak 
uzun uzun tartışıp, 20 yıl öncesinin koşullarıyla gü
nümüzün koşullarını mukayese ederek, çok ikna edi
ci bir biçimde hem bizlere, hem de kamuoyuna sun
ması gerekirdi diye düşünüyorum. 

Kanunî rüşt ayrıdır, siyasî rüşt ve ehliyet ayrıdır, 
tartışması hangi baza dayanmaktadır? Kim, hangi 
yaşta siyasî rüşte ermiş sayılır?.. Siyasî ehliyete han
gi yaşta varılır?.. Hele, değerli bir arkadaşımın ileri 
sürdüğü gibi, eğer hu ehliyet ve rüştün göstergesi 
ekonomik katkı ve 'bağımsızlık ise, bu bizatihi kendi 
içinde çelişkili ve tehlikeli sonuçlar -verir. Türkıiye'de 
ekonomik bağımsızlık deyince, kâh! (yetişkin) insan
lara bahşettiğimiz seçme ve seçilme yeterliğine bak
tığımızda, kadınlarımızın ekonomik açıdan ne Ölçüde 
bağımsız oldukları tartışma gündemine gelir. Bu tür 
argümanlarla sonuç alamayız, öyle iki, her ülkenin 
kendi özel koşullarına göre birtakım seçme ve se
çilme yaşları saptanmaktadır, 'Bunun isabet derecesi
ni ancak tartışabiliriz. Yoksa, Türkiyede AtafcUffcümü-

zün kadınlara oy hakkı (tanındığında, bugün demok
ratik ülkeler ve batı uygar ülkelerde bu hakka karşı 
müthiş bir direnme vardı ve bunu saygıdeğer üyeler 
özellikle İsviçre'yi belirtiyorlar; İsviçre'de hu diren
me çok açık ve seçik idi ve çok yakın zamanlara ka
dar ıbu hak tanınmamıştı. Türkiye'de kadınlara oy 
verme hakkı tanındığında İsviçre'de bu hak yoktu. 

'Binaenaleyh, okulun ve öğretmenin vesayetinden 
kurtulmamış, hayata atılmamış, tecrübeden yoksun 
gibi birtakım gerekçelere dayanarak birtakım spekü-
lasyonHar veya {spekülasyon sözünü geri alıyorum) 
birtakım savunmalar yapmak hana yeteri gibi gözük
müyor. Çünkü, kim ine zaman öğretmenin vesayetin
den kurtulmuş sayılır? Hangi yaşta?.. Hemen bahse
deyim ve şunu söylemek de halkça olur; kesin 'bir ra
kam üzerinde savunma yapmıyorum, bunu parantez 
içinde 'belirtmek isterim; ama vesayet ve ehliyet me
selesini getirip, belli hir yaş parantezi içine sıkış
tırmak, şu çelişkiyi de beraiberinde getirir : 

Türkiye'de siyasî aritmetiğin oluşmasına, oy hakkı 
açısından bahsettiğiniz hu grupların katkısı olmuş 
mudur?.. Oy hakkıyla hunun doğrudan doğruya bir 
ilişiklisi ispatlanmış mıdır?.. Türkiye'de meydana ge
len '112 Eylül öncesi siyasî taibloda hepimizin hissesi 
vardır, bunu kabul ediyoruz. 

Benim, Komisyondan İstirhamım, bir arkadaşı
mızın sordluğu gibi, acaba şu anda, 21 yaş dediğimiz 
takdirde, oy hakkından yoksun ıkaılaoak kitle nedir?.. 
Eğer, 1980 tarihinde yapılan genel sayımda '% 1 sa
nıyorum örneklemeyle yapılan sonuçlar yeterli ise 
(Ki, daha başka veri şu anda elimde yok) 2 milyon 
73'8 bin gübi bir rakam çıkıyor. Acaba bu doğru mu
dur, Komisyonumuz bunun üzeninde durmuş mu
dur?.. 

IDeğerü üyeler; 
(Bu konunun sanıyorum maddenin tartışılmasında 

yine soğukkanlı 'bir biçimde belli açılardan aydınlatı
cı katkılar getirilmesinin yaradı olacağım düşünüyo
rum ve bir değerli arkadaşımın ikazına uyarak mad
de üzerinde herhangi bir haşka yorum yapmak is
temiyorum. 

Ancak, hemen şunu 'belirteyim : Değerli arkadaş
larımın bahsettiği madde 3'deki «Ceza ve infaz ku
rumlarında hükümlü veya tutuklu bulunanlar kütüğe 
yazılmazlar.» ibaresinin hangi nedenlerle getirildiği 
de açık, seçik belli değildir. Sanıyorum, 'bazı ko
şullarda sınava girme haklan tanınıyor bu gibi kim
selere. Eğer yanıiıyorsam onu düzeltsinler. 
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Onun dışında, bir değerli arkadaşımın konuşması 
sırasında «Oy kullanma yeterliğine sahip olanların ya
zımı için gelen memurlara kendilerini yazdırmaları 
zorunludur...» Bunun bence edebî bir hüküm olma
nın dışında, hukuksal bir anlamı olacağını sanmıyo
rum. Eğer farklı, bir şekilde yorumlanırsa onu bile
mem. Yalnız, değerli Komisyon üyesi olan bir ar
kadaşımız, «Bunun anlamı, gelen memura bilgi ver
mezse veya yanlış bilgi verirse bunu müeyyideye bağ
lıyor.» dediler. Böyle bir anlam yok orada. Bence, 
bu tam tersi. Yani buradaki mükellefiyet yazım için 
gelen memura tahmil edilmesi gereken mükellefiyet-
ıtir. Bana gelecek, sorucak; ve bende diyeceğim ki, be
nim kimliğim budur... Bunu yazmazsa sorumlu olma
sı gereken odur. Büyük ölçüde mükellefiyet ona ait
tir. Yoksa, kendisini yazdırmaması için çok ciddî bir 
nedeninin olması lazım. O, başka nedenlerle belki 
böyle bir yazdırmama meselesi veya güçlük çıkarma 
meselesinde ancak hukukî bakımdan devreye girile
bilir. Onun dışında, bence buradaki mükellefiyet, bu 
memurlara yüklenmiş bir mükellefiyet olması gerekir 
diye düşünürüm. 

Öte yandan, genellikle bizim kanunlarımızla son yıl
larda en uf ak Kanun ihlalleri karşısında hemen müeyyi
desi hapis cezası... 'Bir hapis cezasıyla her şeyi müey-
yidelendirmek gibi bir gelenek teessüs etmiş gibi 
gözüküyor. Bu son derece sakıncalı. Eğer, istatistikler 
doğru ise veya en 'azından tetkik ettiğimiz kayıtlar 
doğru ise, Türkiye'de cezaevlerinde mevcut olan tu
tuklu ve hükümlülerin ;% 40 dolayında miktarı 1 
yıldan daha aşağı hapis cezasıyla hükümlü oldukla
rına dair kayıtlar vardır. Eğer, bu doğru ise fevkala
de önemlidir. Türkiye'nin genelinde bunun üzerinde 
durmalıyız. Eğer, bu verdiğim rakam doğru ise, öy
le her kanun ihlallerinde hemen hapis cezası ile mü-
eyyidelendirme yerine pekâlâ para cezası gibi bir 
başka cezaya dönmek anlamlı olabilir. 

Yurt dışındaki işçilerimize sanıyorum iki, oy hak
kının verilmesi konusunda mevcut ciddî bazı teknik 
sıkıntıların mevcut olduğu söyleniyor. Onu saygıyla 
karşılıyoruz. Ancak, sanıyorum 'bunu Amerikalılar 
dünyada en iyi şekilde beceriyorlar. Onlar da Al
manya'da veya Türkiye'de bulunan Amerikalılar se
çimlerde oy kullanabildiklerine göre; belli yöntemler
le^ mektupla veya bir başka şekilde kullanabildikle
rine göre, bunu nasıl halletmişler? Bize karşı ileri 
süslen hükümranlık halkları o zaman diğer devlet
ler için söz konusu ölmüyor mu?.. Acaba ne gibi 
hükümranlık haklarıpa tecavüz sayılıyor; bizim yurt 

j dışındaki işçilerimiz yabancı bir ülkede bu oy hak
kını kullanmaya kalktıkları takdirde?.. Bunu teknik 
bakımdan acaba biraz daha açıklar 1ar mı?.. 

Sabrınıza teşekkürler, saygılar. (Alfcışlaır) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurunuz Sayın Geboloğlu, 
NECDET GEBOLOĞLU — Sayın (Başkanını; 
•Benlim Komisyondan bir sorum var, müsaade 

ederseniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
'NECDET GEBOLOĞLU — Sayın arkadaşlar; 
8 inci maddedeki 'bir endişemi dile getirmek için 

söz aldım. Küçük yerlerde, bahusus mesela ben kendi 
vilayetimden bahsedeyim, yazım memurları genellik
le memur arkadaşlardan oluşur. Bu yerli memur ar
kadaşlar birisi herhangi bir aileye gelip de eve gir
dikten sonra, ailenin bütün fertlerini genellikle tanır; 
Ali, Veli, Ahmet, Hüseyin, 'Suna, Mehtap, ne ise, 
hepsini yazdıktan ve '(Buradaki şekilden çünkü endi
şe ediyorum) dışarı çıktıktan sonra, Osman da oldu
ğu halde kendisini yazdırmadı, şeklinde bir ihbar ne
ticesi ne olur?.. 'Bunun açık-seçik cevabını istiyorum 
Komisyondan. Hiç bir şekilde yazılı 'bir şey yoktur 
çünkü. 

Maruzatım bu idi efendim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Geboloğlu. 
Sayın Aydar, buyurunuz efendim. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

12 Eylül sonrası Türkiye'sinde özellikle dış ba
sında ve dış basına kaynak olan çevrelerde Türkiye' 
nin ne zaman demokrasiye döneceği hususu âdeta 
Türk Milletinin başında tutulan bir kılıç şeklinde sü
rekli sallandı. Her defasında 12 EylüTü yaratanlar, 
«Biz dış güçlerle değil, kendi milletimizden aldığı
mız kuvvetle kendi sorunlarımızı çözeceğiz, taviz 
vermeyeceğiz.» dediler. Türkiye bugün öyle bir nok
taya gelmiştir ki, işte o 12 Eylül'ü ve 12 EylüTle be- • 
raber huzuru, sükûnu ülkeye getirenler ve onların 
arasından çok değerli kumandan; önce o yurt dışın
daki yayınlara, o yurt dışındaki Türk Milletine ve 
Türkiye'ye müteveccih iftira kampanyalarına en bü
yük cevabı veren bu Kanun Teklifini Yüce Mecli
se kadar getirmiştir. 

Konu bu yönüyle çok önemlidir, diğer yönüyle 
de. Demek ki, Türk Milleti kendi varlığını ve beka
sını demokrasi içerisinde bulmuştur, bulacaktır neti
cesini de bize yine bu Kanun Teklifi getirmektedir. 

I Anayasanın halkoyuna sunulmasını gerektirecek 
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olan böyle bir Kanun Teklifi, içerisinde, geçmişteki 
birtakım arzuları beraberinde getirmediği için yeter
sizdir, demek mümkün değildir. Kanun Teklifinin 
tümünü belli bir amaca yönelik olarak gördüğümüz 
takdirde, «Seçmen yaşı neden 18 değil de 21 yapıl
mıştır?» şeklindeki bir tartışmayı bu kürsüye getir
mek, geçmiş dönemdeki siyasî partilerin bu Mecliste 
de aynı yolda vermiş olduğu birtakım teklif ve tasa
rıları dahi geçiremediklerinden dolayı da bunu haklı 
çıkarmak mümkün değildir. 

Bu itibarla, seçmen yaşı şu olsun, seçmen yaşı bu 
olsun, demek yerine Türkiye'de, Anayasanın bugün
kü fevkalade ortam içerisinde halkoyuna sunulma
sı prosedürünü tayin önemlidir. 

Demin sayın arkadaşlarım rakam istediler; Dev
let istatistik Enstitüsünün «Türkiye İstatistik Yıllığı» 
elimdedir. Bunu Türkiyenin nüfus artış hızına para
lel olarak değerlendirdiğimiz takdirde çıkacak sonuç 
belli olur. 

1970 rakamlarına göre, 18 yaşında bulunan nüfu
sumuz toplam olarak 838.062'dir. Bunun 417.673'ü 
erkek, 420.389'u da kadındır. Keza 19 yaşındaki nü
fusumuz toplam olarak 471.478'dir. Bunun 266.484'ü 
erkek, 204.994'ü kadındır. 20 yaşındaki nüfus yo
ğun bir nüfus olarak karşımıza çıkmaktadır; toplam 
olarak 1.025.950'dir. Bunun 487.847'si erkek, 538.103'ü 
de kadındır. 18 yaş dahil, 18 yaşm 21 yaşa kadar 
ulaşan bölümünde toplam nüfus ı% 25 artırıldığı 
takdirde, demek ki, 3 milyon insanımız için bir kısıt
lama tartışması yapılmaktadır. Ayrıca yurt dışında 
çalışan vatandaşlarımızın da sayısı dikkate alınacak 
olursa, o zaman 3,6 milyon civarında bir seçmen 
Anayasaya oy verilmesi istenenlerin veya Kanun 
Teklifinin getirdiği, bunların, Sayın Komisyon Söz
cüsünün de ifade buyurduğu gibi, «Bazı imkânsız
lıklar, güçlükler nedeniyle yurt dışındaki yurttaşları
mıza bu hakkın kullandırılması mümkün olmamakta
dır.» demiştir; demek ki, yaklaşım, yurt dışındaki iş
çilerimize bu hakkın kullandırılması yönündedir. Bu
nun için ancak, imkânlar gerçekleştiği takdirde bu 
olacaktır anlamı .çıkar. Ancak, 18 yaşın burada tar
tışılmış olması beni bir bakıma üzmektedir. Onu arz 
etmeden, geçemeyeceğim, 

Affınıza sığınarak ifade etmek istiyorum. En kü
çük çocuğum 18 yaşına üç ay evvel girdi. O üç ay 
evvelki durumu ile 18 yaşına girdikten sonraki duru
munu bana ve ailesine göstermek istiyordu. «Acaba 
18 yaşma girdiğim zaman, o rüşt çağma erdiğim za
man ben .değişik bir insan mı olacağım?..* 18 yaşına 
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girdi, değişen bir şey olmadı; o da bunun farkına 
vardı. Bu söylediğim delikanlı üniversite talebesidir. 
Bu çocuğa kendi doğrultusunda, eğitimi doğrultusun
da yol gösterdiğiniz zaman, dönüp 18 yaş grubuna da 
seçme hakkı verilmiştir şeklindeki, kendisine tanınan 
hakka dahi bakmamaktadır, bakmayacaktır da; ama 
yöneltilmişse kendi istikametine. Fakat Türkiye'de 
durum böyle değildir; köyünde de böyle değildir, 
kentinde de böyle değildir. Şunu da hemen ifade et
mek lâzımdır ki, üniversite gençliği sadece Türk genç
liği de değildir. Oy hakkına sahip olan kitlelerin ne 
denli istismar edildiği geçen dönemlerden de bilin
mektedir. 21 yaş grubu üzerinde, 25 yaş grubu üze
rinde, hatta 30 yaş grubu üzerindeki baskıların Tür
kiye'de siyasî neticelerin, alınmasındaki güçlükleri 
çok iyi bir şekilde belirtmiştir. 

Bu itibarla, gelen. Teklif çok İsabetli bir teklif ola
rak bendeniz tarafından görülmektedir. Bunu vurgu
lamak bakımından ifade ediyorum. 

Sayın Hocam Bilge'de aynı konuya değindiler, 
gerçekten metinde, «oy kullanma yeterliliği bulu
nan» gibi bazı deyimler vardır, Bunlar kimi madde
de başka, kimi maddede de başka bir biçimde anla
tılmaktadır. Bütünlüğü sağlayabilmek için böyle bir 
redaksiyona girmekte yarar olduğuna da inanıyo
rum, 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Savın Kurtoğlu buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Benden evvel söz almış arkadaşların cümlesinin 

kelamında, siyasî tercihi şu veya bu konuya; bu tara
fa yapamamanın ve yapmaktaki müşkülatın esas ol
duğunu anladım. 

Evvela, bu konunun gündeme getirilmesinde za
manlamaya dikkat edilmediği yolunda, Divana da 
yönelik bir tenkit ileri sürüldü; «Önemli konular çok 
aceleye getiriliyor» dendi. Gayet tabiî, konunun öne
mi varsa, acele hal zarureti de vardır. Konunun öne
mi, efkârı umumiyenin bu kohuya çok yakından 
ilgili bulunmasındandır; binaenaleyh efkârıumumi
ye ise, konuya bizden evvel yaklaşmıştır, çözüm yo
luna da getirmiştir. O halde efkârıumumiyede, ka
muoyunda tartışılmış olan önemli konuların Meclisi
mizdeki müzakereleri" çok acele* yapılabilir, yapıl
maktadır. Bundan daha tabiî bir şey olamaz. 
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Evvela paradoksal gibi görünen bir hususa bu 
açıdan bakılınca, realiteyi görmek mümkün oluyor. 
Onun için Sayın Tutum arkadaşımın, «Niçin Mecli
simizde önemli konular çok aceleye getiriliyor da, 
önemli olmayan konular çok tartışılıyor?..» demiş ol
ması, ilk anda çarpıcıdır; ama cevabı şudur : önem
li olmayan konularda kamuoyunda tartışma olmadığı 
için, bütün tartışmayı yapmak Meclisimize kalıyor, 
o itibarla çok konuşuyoruz, önemli olan konular, 
kamuoyunda tartışıldığı ve siyasî tercihler tebellür 
ettiği cihetle, burada çabuk geçilmesi lazım gelir. 
Bunun dışında yapılan konuşmaların hepsi fuzulidir, 
hiç bir merhale katedemeyiz; bugünkü yaptığımız ko
nuşmalarda olduğu gibi. 

ikincisi; «Yaş haddini düşürelim, kapsamı geniş 
bir seçime gidelim.» diyoruz. Neden?.. Eğer nazarî 
olarak, teorik olarak çok genç yaştaki kimsenin seç
men olması temin ediliyor ve demokrasi geniş kit
lelere maledilmek isteniyorsa nazarî olarak, «Böyle 
bir geniş kitleye demokrasiyi maletmekte memleket 
için fayda mı vardır, zarar mı vardır?» münakaşa
sını yapmak lazım gelir. «De lege lata» başkadır, De 
lege feranda» başkadır. Gönül onu arzu eder ki, 
demokratik nizam içinde yaşarken, herkes bu de
mokratik nizama karşı olan katkısını yapsın, hakla
rını kullansın, külfetlerini de ona göre yüklensin; 
ama memlekette bu külfetleri yüklenecek dirayet te
şekkül edene kadar, gayet tabiî «De lege lata»; yani 
meri olacak kanunun tayini bakımından mecburuz 
birtakım kısıtlamalar koymaya. 

Bunu yalnız seçim bahsinde değil, her düzenle
mede yapıyoruz. Evimizde bile ayrı bir misafir oda
sı yapacak saha yok ise, oturma, odasıyla misafir oda
sını birleştiriyoruz; ama gönül onu arzu eder ki, 
daha geniş ""bir evimiz olsun da, misafir odası ayrı ol
sun, oturma odası ayrı olsun. Gönlün, her zaman ar
zu ettiği ile yapılan şeyler aynı olmuyor. 

«Senelerdir tartışma konusu olmuş olan seçmen 
yaşını, 20 sene öncesinin argümanlarıyla niye izah 
ediyoruz?» diyoruz. Eğer 20 sene önceki argüman
lardan büyük bir kısmında değişiklik yok ise ve ev
velemirde arz ettiğim «zamanlamaya dikkat edilme
mesi» yolundaki tenkit yersiz ise, gayet tabii yapıla
cak konuşmalar, geriye dönmekten ve mevcudu tek
rardan ileri gidemez. Bunu da tabiî karşılamak lazım. 
Bence, takışmaları kesmek lazım. Mesele karşısında 
vuzuhla röperleri tespit etmek lazım. Bu röper tes
pit edilmediği içindir ki, tartışmalar birbiri arkasın
dan devam ediyor. 

«Siyasî rüşt yaşı medenî rüşt yaşının niçin aynı 
değildir de ayrıdır; bunu anlamıyoruz, kıstas nere
dedir?..» diye soruluyor. İsmi üstünde; birisi siyasî 
rüşt, birisi medenî rüşt. Medenî meselelerin, gündelik 
meselelerin ferde tahmil ettiği mükellefiyetler başka
dır, siyasî problemlerin vatandaş olarak ferde tah
mil ettiği mükellefiyetler başkadır. Nimet külfete 
göredir. Mükellefiyeti yükleyeceğiniz kimsenin dira
yeti, bu mükellefiyeti yüklemeye müsait midir değil 
midir?.. Burada ince düşüneceğiz. 

Evlenme yaşının aşağı tutulmasının sebeplerin
den biri, memleketin iklim şartlarıdır. Siyasî mese
lelerde tercihlerini söyleyecek olan vatandaşın iklim 
şartlarıyla ilgisi yoktur. 16 - 17 yaşında bir kırsal 
bölge vatandaşı evlenmeye mecburdur, Sosyal şart
lar farklıdır; kapalı cemiyet içindedir, mecburdur. Ya 
kaçıracaktır ya evlenecektir ya da imam nikâhı ya
pacaktır; ama siyasî mükellefiyetleri yerine getirmek 
için vereceğiniz imkânlar içerisinde 'bu türlü faktör
lerin tesisi yok. «Memleket sıcaktır siyasî yaş haddi 
aşağıda olsun, memleket soğuktur siyasî yaş haddi 
yukarıda olsun.» gibi bir tercih yok. Onun için, si
yasî rüştün daima medenî rüştten ayrılığı hususunda 
münakaşa yok; ancak bütün memleketlerin siyasî 
rüştleriyle medenî rüştleri arasında yapacağı muka
yese bize şunu gösteriyor : Genelde siyasî rüşt yaşı, 
daima medenî rüşt yaşının üstünde. 

Binaenaleyh, gelelim problemimize; 18 mi olsun 
21 mi olsun?.. Bunun münakaşasını boş yere yapıyo
ruz. 18 olmayacağı yolunda kimsenin tereddütü yok; 
belki bir iki arkadaş çıkar. 18'den yukarı olması la
zım; çünkü medenî münasebetlerde bir tecrübe ka
zanmamış olan 'kimsenin siyasî tercihlerde rey sahi
bi olmasını istemeyiz. Daha ilk bakışta çarpıcı gel
miyor. Problem budur. 

«'Ekonomik bağımsızlık mı önemlidir siyasî rüşt 
yaşıyla medenî rüşt yaşının ayrı bulunmasında?..» 
diye soruldu. İlmen en hatalı şey, muayyen bir ay
rımı tek bir faktöre bağlamaktır. Bu ayrımın birçok 
sebepleri vardır, bu ayrımda fertler arasındaki eko
nomik faktör de rol oynayabilir; ama memleketimizde 
siyasî rüşt yaşının tespitinde hangi faktörlerin rol oy
nadığını bulmak, tespit etmek kolay bir iş değil; çün
kü memleketlimizin siyasî hayatının sosyo -. psikolo
jik tetkikatı yapılmamıştır. Partilerin sosyal, politik 
tetkikatı yapılmıştır, bu hususta eserler yazılmıştır; 
ama seçimlerin ve siyasî hayatın psikolojik tarafı ya
zılmamıştır. Bu noktada müşkülat çekiyoruz. 
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Arkadaşlar bakınız, Avrupa'dan, isviçre'den mi
saller verildi; 15 yaşındaki Avrupalı genç, ailesi için
deyken aile dışı münasebete anası, babası tarafından 
itilir; tam manasıyla itilir, bu kürsüden ifade edile
meyecek cepheleriyle itilir. Halbuki Türk toplumu 
(bildiğimiz için, içinde yaşadığımız için, riayet ettiği
miz için biliyoruz) çok tutucudur bu bakımdan. 15-16 
yaşında bir genç kız evine erkek arkadaşını ailıp mi
safir edemez bizde; Avrupa'da rahatça eder. Avru
pa'da 1 5 - 1 6 yaşında bir hanım kız, genç kız arka
daşıyla otelde geceyi geçirir ve şerefle, itibarla ertesi 
gün anasının babasının evline döner. Bizde bu olmaz. 

Şimdi, küçük yaşta medenî münasebetlerini bu de
rece geniş şekilde inkişaf ettirebilecek bir imkâna sa
hip bir memlekette «Rüşt yaşı ne zaman olsun, si
yasî yaş ne zaman olsun?» demek başkadır, bizim gibi 
muhafazakâr ve Osmanlı'dan gelen ve onunla iftihar 
ettiğimiz bir terbiyeyi allmış cemiyetin evlatlarına 
«Rüşt yaşını ne zaman verelim, siyasî tecrübeyi ne 
zaman verelim, siyasî yaşını ne zaman verelim?» de
mek başkadır. O itibarla, sadece mesele, ekonomik ba
ğımsızlık meselesi değildir. Bunun dışında, demin 
arz ettiğim gibi, aileden başlayan, sosyal terbiyenin, 
psiko - sosyal birtakım problemlerin de siyasî yaşın 
20'de mi, 21'de mi, 30'da mı tespit edileceği husu
sunda birtakım faktörleri vardır; ama bu faktörlerin 
ilimi olarak tespiti bugüne kadar yapılmamıştır. 

Ekonomik bağımsızlığa gelince: Kırsal bölgede, 
şehirdeki çocuğun aksine, çocuk aileye katkıda bu
lunmaktadır, 21 yaşına, 18 yaşına gelmiş olan çocuk, 
aileye katkıda bulunmaktadır; ama dikkat buyurun, 
aileye. 18 yaşına gelmiş olan erkek ve kız çocuk, 
(benim çocuğum da öyle) daha anasının, babasının 
eline bakmaktadır. Kırsal bölgede aileye katkıda bu
lunmaktadır. 

Avrupa'da ailesine katkıda bulunmaktadır kısmen; 
eğer kendli ekonomik şartları bakımından bu müsait 
geliyorsa, (gelmiyorsa, «Allahaısmarladık») der, ipini 
koparır. Bu son tabir, bizim memleketimiz içindir. 
îpinli koparır giderden maksat, ayrılır ailesinden gider. 
Ekonomik şartlarını temin etmiştir, ayrılır. 

Binaenaleyh görülüyor ki, «21 yaş mı olsun, 18 
yaş mı olsun?» meselesinin tayini; idealde belki beş 
yaşında ölsün, beş yaşındaki çocuk da gitsin siyasî 
tercihini söylesin diyeceğiz; ama orada fizyolojik şart
lar da müsait değil. Bizim memleketimizde sosyolojik 
şartlar, psikolojik şartlar, birtakım siyasî, ekonomik 

I şartlar, gençlerin medenî rüşt yaşlarıyla, siyasî rüşt 
I yaşlarını aynı seviyeye getirtemiyor; isteseniz de 
I gelmiyor. 
I «Tutuklular, cezaevlerindekiler niye seçime iştirak 
I ettirilmiyor acaba?» dendi, Cahit Tutum arkadaşımız 
I sordu; «Acaba» diye sordu. Niye acaba?.. Kendisi de 
I bilmiyor; ama bir sebebi var. 
I Çok rica ederim Sayın arkadaşım; bir kimseyi 
I cemiyetten tecrit eder, cezaevinin özel şartlan içerisine 
I koyarsanız, o kimseden müspet. veya menfî; olmaya-
I cak, şartlanmayacak şekilde özgür kanaat bekleyebilir 
I misiniz?.. Siz beni döverseniz, söverseniz, bir yere 
I tıkarsanız; sizin aleyhinize mi konuşacağım, lehimize 

mi konuşacağım?.. Bunu nereden bileceğiz?.. Belki 
I Sizden korkacağım, «Tazyikini Cahit Bey biraz daha 
I artırırsa ben nice olacağım?» diyeceğim, sizin doğ-
I rultunuzda karar vereceğim, rejimi vereceğim, veya size 
I duyduğum infial ile sizin aleyhinize karar verece-
I ğim.... iki halde de benim özgür irademin muhassa-
I lası olmayacak o rey. Onun için, Teklifteki, «Tutuklu

lar rey vermesin» yolundaki kanaat tamamen doğ-
I rudur; çünkü hakiki iradesi izhar etmeyeceği veya 
I edemeyeceği, içinde bulunduğu şartlar itibariyle belli 
I olacak kimseye, «ille rey vereceksin, rakam olarak se-
I ni de iştirak ettirmiş sayılacağım ve bu arada en yük-
I sek demokratik hürriyeti temin edecek rakamı bula-
I cağım» diye içeri tıktığın adamın reyini sor.... Yâ 
I korkacak hakiki iradesini söylemeyecek yahutta kor-
I kuşundan değil, bilakis infialinden, inandığının aksine 
I verecek; sırf karşısındakini yakmak için, yıkmak için. 
I Binaenaleyh görülüyor ki, bu şekilde ön şartla-
I manın mevcut olduğu muhitlerden siyasî tercih bekle

nemez ve beklenmesi de demokratik nizama aykın-
I dır. Sordunuz da söylüyorum; «Neden acaba?» de-
I diniz diye söylüyorum. 
I «Yazılmama sebepleri nelerdir?» dendi. Yani «Ka-
I nunda, yazdırmayana ceza verilecektir, yolundaki hük

mün sebebi nedir?» diye soruldu. Bunun cevabını ver
meyeceğim, başka bir cevap vereceğim. Kanunda, 
«Mahkeme huzurunda yalan şahadette bulunan kimse, 
hapisle tazyik edilir» denir. Şimdi, «Efendim, şahit 
yalan söyledi» dediniz mi, hâkim; «Yalan şöylüyor.-
san hapis edeceğim senli» der, adam hapisten kurtul-

I mak için, bu defa doğru söylüyorsa yalan söyleme
ye başlayacaktır. 

Binaenaleyh, bazı hükümler konulur; fakat vazın-
dan evvel, tatbikatından evvel sebebinin sorulması doğ
ru olmaz. Vazedilmesi kâfidir. Vazedilir, tatbikatı 
her özel halde yapılır. Bir kısım arkadaşlarımız mi-

\ sal vermeye gayret ettiler, dediler ki; «Eve girer, beş 
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kişiyi bulur, altıncı kişi vardır, saklanmaktadır, ya
zılmamaktadır, onun da yazılmasını temin etmek 
için....» dendi, «Saklanmaktadır» dendi. Neden sak
lanıyor acaba? Seçime girmek, rey vazetmek, rey izhar 
etmek ayıp mı ki, günah mı ki; niye saklanıyor?.. Bu 
kadarını söyleyeyim; Kanundaki hükmün bugün için 
çok büyük yararı vardır, faydası vardır. 

«Her şey hapisle mi hallolacak?» dendi, «Para 
cezası verilsin.» dendi. Hapsin müessir olduğu yerde 
hapis cezası konur, paranın müessir olduğu yerde pa
ra cezası konur. Bu, Kanuna yansıyacak bir husus de
lildir, maddesi gelince para cezası teklif edilir, ha
pis cezası teklif edilir, münakaşa edilir, reyler vazedi
lir; hangi rey konmuşsa o kabul edilir. Eğer kesin 
bir kanaata varamıyorsak, hem hapisi koyarız, hem 
parayı koyarız, takdiri de hâkime bırakırız; hâkim 
her özel halde, hapse mi,, paraya mı karar vereceğini 
kendisi tayin eder. 

Binaenaleyh, hulasa edeyim sayın arkadaşlar. Bazı 
meseleleri konuştukça daha çok konuşuyoruz; fakat 
konuştuğumuz zaman da baştaki röper noktasını kay
bediyoruz. Münakaşa ettiğimiz konu, bana göre; 
«Medenî rüşt yaşıyla, siyasî rüşt yaşı bir olsun mu, 
olmasın mı?» meselesidir; yoksa İŞ yaş ile 21 yaş 
arasındaki fark dört yaştır. Fazla da üzerinde ilzam 
edilecek bir mesele değildir; günümüzün şartları da 
üzerime bindiği takdirde söylediklerimin, rüşt yaşın
dan yüksek yaşta siyasî rüşt yaşının tespitinde zaru
ret vardır. 

Arz ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Saym Uyguner, 'ilk yaptığınız açıklama, bilahara 

konuşan sayın üyelere de oevap teşkil eder mahiyette 
idi; ama buna rağmen onların dışında ilave etmek 
istediğiniz bir konu varsa buyurun, rica edeyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FEVZÎ 
UYGUNER — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin de
ğerli üyeleri; 

Konumuz, hakikaten çok önemli ve ciddi bir ko
nudur. Yeniden demokratik rejime geçişte büyük rol 

oynayacak olan bir kanunu burada görüşüyoruz, tar
tışıyoruz. 

Sayın Hocamız Bilge, başlık üzerinde durdular, 
Kanunun başlığının muhtevasına göre bir noksan

lık teşkil ettiği kanaatim tileri sürdüler. Bize göre 
yerinde bir görüş olmuyor; çünkü Teklifin muhteva
sında, seçmen küıtükleıliniın düzenlenmesinden başka; 
iılçe seçim kurullarının yeniden teşkili, oy verme yaşı, 
oy verme yeterliği, oy vermedeki yasaklamalar gibi 
birtakım şeyleri daha ihtiva ediyor; ama bunun hepsi 
seçmen kütüklerinde yer alacak konular olduğu için, 
biz Kanunun başlığını seçmen kütükleriyle ilgili ola
rak gördük ve Kanunun başlığının yeterli olduğuna 
kanâyiz* 

Sayın konuşmacıların hemen hepsli, Teklifin mad* 
deleri üzerinde durdular ve bazı maddeler üzerindeki 
görüş ve temennilerini bildirdiler, bazı maddeler üze
rinde de tenkitlerimi tileri sürdüler. Maddeler görüşü
lürken bunların hepsi ayrı ayrı tekrar ele alınıp gö
rüşülecek ve Komisyonumuzca da cevaplandırılacak
tır. Teklifin maddelerine geçilmesi zamanı bize göre 
gelmiştir, maddelere geçildiğinde ayrıca cevap arz 
edeceğiz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Uyguner. 
Hükümet Temsilcisi Sayın Yula, bir açıklamanız 

olacak mı?.. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MUAM
MER YULA — Efendim, Yüksek Komisyonların ma
ruzatına katılıyoruz, ilave edecek bir şey yok. Madde
lere geçildiği zaman emirlerinizi muntazırım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yula. 

Değerli üyeler; 
Teklif üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır, mad

delere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.,.. Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16.50 

*>m<m ••-
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.10 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 111 inci Birleşimimi
zin ikinci oturumunu açıyorum. 

Teklifin birinci maddesini, müzakere edilmek üze
re okutuyorum. 

2485 Numaralı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanun 
Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyuna Sunul
ması İçin Hazırlanacak Oy Verme Kütüklerinin Dü

zenlenmesine Dair Kanun Teklifi 
Amaç : 
MADDE 1. — 2485 Numaralı Kurucu Meclis Hak

kındaki Kanun hükümlerine göre Anayasanın halkoyu
na sunulmasında oy vereceklerin kütüklere yazılması 
ve sandık listelerinin düzenlenmesi bu Kanun hüküm
lerine göre yapılır. 

Bu Kanunda yer almayan hususlarda 298 numaralı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkındaki Kanun ile ilgili diğer kanunların bu ka
nuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili 
bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 154 S. Sayılı Kanun Teklifinin 

birinci maddesinde, kanunların numaraları ve isimle
ri yazılmış olup, redaksiyon bakımından ve bundan 
önceki uygulamalara göre, bu kanunların tarihlerinin 
de sıra ile 29.6.1981 ve 26.4.1961 olarak kanunların 
numaralarından önce yazılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Lütfullah TOSYALI 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Tosyalı'nın 

bu önergesine katılıyor musunuz. 
GEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FEVZİ 

UYGUNER — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Önergede bahsi geçen kanunlarla ilgili olarak bi

rinci maddenin birinci fıkrasında «2485 Numaralı 
Kanun hükümlerine göre Anayasanın halkoyuna su
nulmasında...» deniliyor; 

Yine ikinci fıkrada «298 numaralı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve .Seçmen Kütükleri Hakkındaki Ka
nun...» deniliyor. Yani kanun isimleri zikredilmek su
retiyle madde düzenlenmiştir. Onun için herhangi bir 
kanunla iltibasa meydan yerecek bir düzenleme de
ğildir. Yani iltibaslar önlenmiştir. 

Bu sebeple, bunun bu şekilde yazılmasında fay
da vardır. Daha fazla uzatmakta biz yarar görmedik. 
önergeye katılmıyoruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Yula?./. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MUAM

MER YULA — Sayın Başkanım, aynı mülahazalarla, 
kanunun ismi belli olduğuna göre zaruret yoktur, uy
gulamada da emsali vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN -^- Teşekkür ederim efendim. 
Değerli üyeler; 
Sayın Tosyalı'nın önergesine Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet Temsilcisi katılmamaktadırlar. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, izin verirse-, 

niz birinci madde üzerinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — önergeyle ilgili işlemi bitireyim, mad

de üzerinde söz isteyen sayın üyelere söz vereceğim 
tabiî efendim. 

önergenin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Gökçe'den başka madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. 

Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 

Birinci maddenin matlabı amaçtır; fakat maddeyi 
okuduğumuz zaman görüyoruz ki, amaçla birlikte ve 
hatta amaçtan çok kapsamı içermektedir. 

Maddede «2485 Numarah Kurucu Meclis Hakkın
daki Kanun hükümlerine göre Anayasanın halkoyuna 
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sunulmasında oy vereceklerin kütüklere yazılması ve 
sandık listelerinin düzenlenmesi bu Kanun hükümlerine 
göre yapılır.» denilmektedir ki, bu daha çok kapsam
dır. 

«Bu Kanunda yer almayan hususlarda 298 numara
lı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkındaki Kanun ile ilgili diğer kanunların bu Ka
nuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.» Deniyor. 

Bu nedenle, 1 inci madde sadece amacı içerme
mekte, amaçla birlikte kapsamı da içermektedir, Onun 
için kenar başlığı, yani matlabı «Amaç ve kapsam» 
olmalıdır. Eğer Komisyon ve Hükümet bu görüşe katı
lırlarsa bir hatayı düzeltmiş olacağız. 

Saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Uyguner?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FEVZt 

UYGUNER — Sayın Gökçe'nin önergesine katılı
yoruz. «Amaç ve kapsam» olarak başlığın düzeltilme
si hususundaki önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Yula?... 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MUAM

MER YULA — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Değerli üyeler; 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye yok--

tur. Bu maddeyi «Amaç ve kapsam» başlığı ile oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Oylamaya Katılma Yeterliği : 
MADDE 2. — Anayasanın halkoyuna sunulmasın-

- da yirmibir yaşını bitiren her Türk vatandaşı oy ver
me hakkına sahiptir. 

Bu maddenin uygulanmasında herkes, nüfus kütü
ğünde doğduğu ay ve günün yazılmış olup olmadığına 
bakılmaksızın, nüfus kütüğünde gösterilen doğum yılı
nın son günü doğmuş gibi işleme tabi tutulur. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili dört değişiklik önergesi var, 

bu önergelerden bir tanesine' Komisyon katılıyor, Ko
misyonun katılmadığı di|er önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 154 sıra sayılı Kanun Teklifi

nin 2 nci maddesinin 1 indi fıkrası ile, 2 noi fıkrasın
da çelişik ifade kullanıldığı kanaati uyanâbilmektedir. 

Şöyle ki; Anayasanın 14 Kasım 1982 tarihinde 
lıalkoyuna sunulacağını kabuil edersek, 1961 yılında 
1 Ocak ila 13 Kasım 1961 tarihleri arasında doğan

lar 14 Kasım 1982 tarihinde 21 yaşını bitirdikleri için 
1 inci fıkraya göre oy verme hakkına sahip ise de, 
2 nci fıkraya göre bu tarihler arasında doğanların 
hepsi 31 Aralık 1961 tarihinde doğmuş kabul edile
ceklerinden oy kullanamayacaklardır. 

Gerek seçmen kütüklerini yazacaklar ve gerekse 
kendini kütüklere yazdıracaklar arasında lüzumsuz 
münakaşaların çıkmaması bakımından maddenin ke
şfin bir tarih belirtecek şekilde ve aşağıdaki tarzda 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

Oylamaya katılma yaşı: 
Madde 2. — Anayasamın halkoyuna sunulmasında 

1 Ocak 1962 gününden önce doğan her Türk vatan
daşı oy verme hakkına sahiptir. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 2'nin aşağıda belirttiğim şekilde oylan

masını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Ayhan FIRAT 
Madde 2. — Anayasanın halkoyuna sunulmasın

da 21 yaşını bitiren her Türk vatandaşı oy verme hak
kına sahiptir. 

Ancak doğduğu ay ve gün nüfus kütüğüne yazıl
mamış odanlar, doğduğu yılın son günü doğmuş gibi 
işleme tabi tutulur. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulmakta bulunan 154 sıra sayılı Kanun Tek

lifinin 2 nci maddesi 2 nci fıkrasının maddeden çı
karılarak 1 inci fıkraya 2 noi cümle olarak aşağıdaki 
metin kabul edilmelidir, öneririm. 

Saygılarımda. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

«Bu Kanunun uygulanmasında ancak 1961 doğum-
.lular 21 yaşını bitirmiş sayılır.» 

Sayın Başkanlığa 
Anayasanın halkoyuna sunulması için hazırlanacak 

oy verme kütüklerinin düzenlenmesi hakkındaki Ka
nun Teklifinin 2nci maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıda 
yazıldığı gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Necip BlLGE Hamza EROĞLU 

Madde 2. — Fıkra 2. — Bu maddenin uygulanma
sında nüfus kütüğünde doğduğu ay ve gün yazılmamış 
olanlar, nüfus kütüğünde gösterilen doğum yılının 
son günü doğmuş gibi işleme tabi olurlar. 

BAŞKAN — Sayın Fırat?.. 
AYHAN FIRAT — Madde hakkında söz isti

yorum. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
AYHAN FIRAT — Sayın Baştan, saygıdeğer 

üyeler; 
Maddenin ikinci bendi ile birincisi arasında; ikin

ci cümle ile birincisi arasında bir tutarsızlık vardır. 
(Tutarsızlık şuradan ileri gelmektedir: Birinci cümle; 
«Anayasanın halkoyuna sunulmasında 21 yaşım biti
ren her (Türk vatandaşı oy verme hakkına sahiptir.» 
Bu açıklık: getirmektedir. Demek ki, 5 Eylül tarihin
de yazılacak ve Kasım'da halkoyuna sunulacak. O 
halde, Kasım'dan önce 1961 yılının Kasım ayının 
14'ü veya 7'ai her neyse; ondan daha önce doğmuş 
olanlar 21 yaşım bitirmiş oldukları için birinci cüm
lenin kapsamı içerisine girmekteler. 

İkinci cümle aynen şöyle demektedir; «.... doğ
duğu ay ve günün yazılmış olup olmadığına bakılmak
sızın, nüfus kütüğünde gösterilen doğum yılının son 
günü doğmuş gibi işleme tabi tutulurlar.» bundan çı
kan anlam da şudur; 1961 senesinin Ocak, Şubat, 
Mart, Nisan, Eylül, Ekim ayında doğmuş olsalar dahi 
o yılın son günü doğmuş gibi işleme tabi tutulur, ya
ni o yılın, 1961 yılının son günü doğmuş gibi işle
me tabiî tutulur demek, 1982'nin son günü ancak 21 
yaşım doldurur anlamı çıkmaktadır. Bu apaçık böyle
dir. 

Netice şuna varır; 1961 yılında doğmuş olanlar 
bugün 21 yaşını ikmal etmiş olanlardır büyük oranda, 
Kasım ayına kadar. Bunlara nüfus olarak bakacak 
olursak 1 milyon kişiyi ilgilendirir. Bu madde böyle 
kaldığı takdirde 1 milyona yakın bir vatandaşımız 
oy veremez duruma girerler. Bunlar, bugün 21 ya
şını bitirmiş gençler üniversite mezunlarıdır çoğu. 

Biraz önce konuşuldu, 18 yaşında lise talebesi 
dediler, burada 1 milyon kişiyi; çoğu üniversite tale
besi veya üniversiteyi bitirmiş olanları da bu madde
nin ikinci cümlesi kapsam dışına itmektedir. Dolayı-' 
sıyla benim önergemle Sayın Bilge'nin önergeleri aynı 
paraleldedir, buna bir açıklık getirmek lazımdır. Nüfus 
kâğıdında doğum tarihine ait yıl olupda ay ve günü ol
mayanlar o yılın son günü doğmuş kabul edilebilir, ama 
ay ve günü olanların 21 yaşım doldurmuş olmalarını 
tespit etmek mümkündür ve bunlara bu hakkı verme
miz gerekir. 

Zannediyorum ki, Sayın Komisyon da bizimle bu 
konuda hemfikir olacaklardır, bunu bekliyor, saygılar 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Uyguner, Sayın Fırat'ın bilmiyorum konuş

malarım tespit ettiniz, bu konudaki ve okunan öner
geler üzerindeki görüşünüzü de> rica ediyorum. 

GiEÇICI KOMİSYON fSÖZCÜSÜ M. FEVZt 
UYGUNER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

2 nci maddenin birinci fıkrasıyla «Anayasanın 
halkoyuna sunulmasında 21 yaşını bitiren her Türk 
Vatandaşı oy verme hakkına sahiptir» hükmü geti
rilmiştir. Yani, burada prensip olarak 21 yaşını bitir
miş olmak ilkesi getirilmiştir. 21 yaşın içinde olanlar 
oy kullanamayacaktır. Ancak, seçmen kütüklerinin 
düzenlenmesi belli bir tarihte olacaktır, yani yeni 
yılın ilk günü seçmen kütüğü düzenlenmesi mümkün 
değildir. IBiz bunu ekimin ilk haftası olarak tespit et
tik, ilk pazarı olarak tespit ettik. Şimdi durum böy
le olunca, yılın ortasında seçmen kütüğü düzenleni
yor. Bir de, seçmen kütüğünün düzenlenmesinden ke
sinleşmesine kadar bir zaman geçecek, ayrıca seçmen 
kütüğünün kesinleşmesinden sonra oy verme günü
ne kadar da bir zaman geçecek, yani seçmen kütüğü
nün düzenlenmesinden oy verme gününe kadar bir
çok vatandaş 21 yaşını bitirmiş hale gelecek. Çünkü 
günler işliyor, devamlı yaşlar, oy /erme yaşına geli
yor. 

Bu durumların önlenmesi için ikinci fıkra hükmü 
getirilmiştir. Burada diyoruz ki, «Bu maddenin uy
gulanmasında herkes, nüfus kütüğünde doğduğu ay 
ve günün yazılmış olup olmadığına bakılmaksızın 
nüfus kütüğünde gösterilen doğum yılının son günü 
doğmuş gibi, işleme tabi tutulur.» Bu, 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanundan aynen alınmıştır. Yani, geçmişte 
uygulama görmüştür ve şimdiye kadar da hiçbir iti
raz, hiçbir şikâyet vaki olmamıştır. Bununla tama
men kimlerin oy vereceği, yani kimlerin 121 yaşını 
bitirmiş sayılacağı, sayılması gerekeceği hususunda 
açık bir hüküm getirmiştir uygulamacıya. 

Mesele bundan ibarettir. Buna göre de, «Doğum 
yılının son günü doğmuş gibi işleme tabi tutulur» 
diyor ve ona göre yaşı tespit edilecek. Hiç kimse di
yemeyecek ki, ben işte seçmen kütüğünün düzenlen
diği sırada 21 yaşımı bitirmedim; ama oy verme gü
nünde 21 yaşını bitirmiş bulunuyordum falan şek
linde bir itiraz vaki olmayacaktır ve hepsi hakkında 
eşit ve tek bir uygulama yapılacaktır. Maddenin 
amacı budur. 
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Bu konuda çeşitli önergeler verilmiştir. Sayın Ne
cip Bilge ve arkadaşının önergesine iştirak ediyoruz, 
diğer önergelere katılmıyoruz söylediğim sebeple. 
Çünkü düzenleme yerindedir, her türlü şüphe ve te
reddüdü ortadan kaldıracak niteliktedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
'BAlŞİKıAIN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
AYHAN FIRAT — Sayın IBaşkanım.. 
BAŞKAN — Sayın Fırat, buyurun. 
AYHAN FIRAT — Efendim, zannediyorum ki, 

sayın sözcü önergemize katıldıklarını ifade ettiler, 
aynıdır çünkü. 

BAŞKAN — Sayın Fırat'ın önergesi de Sayın 
Bilge ve Eroğlu'nun aynıdır. 

Evet Sayın Fırat.. 
AYHAN FIRAT — O zaman katıldıkları takdir

de ifadeyle bizim önergeler farklıdır efendim. Onun, 
ona göre oylanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 
/SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, 

Sayın Uyguner buyurdular ve dediler ki «Çok açık 
bir maddedir şu şekliyle» Ben 2 nci maddenin ikinci 
fıkrası belki bizim için açık; ama halk için açık ol
duğuna kani değilim. Eğer «1961 yılında doğanlar» 
şeklinde tespit edersek daha isabetli olur. Çünkü bir 
defa uygulanacaktır bu kanun, ikinci defa değil, tek 
defa. Ö zaman bu kanunda da net olarak yazılmalı
dır, bizim önergemiz de bunu öneriyor; «1961 do
ğumlular oy verecektir.» Bunun dışında bir tabir ge
tirmek yanlışlıklara sebep olacaktır ve maksadı ay-
dınlatmayacaktır. O sebeple önergemin kabul edilme
sini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Buyurun ISayın Uyguner. 
GEÇİCİ KOMİSYON ISÖIZCÜSÜ M. FEVZİ 

UYGUNER — ıSayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, böyle bir ilkeyi biz kabul ettiğimiz takdir

de, birinci fıkrada vazettiğimiz esas ilkeye ters dü
şeriz. Çünkü durum şöyle olacaktır: Mesela kasım 
ayında doğmuş bir kimse kasımın başında doğmuş 
gibi işlem görecektir, yani 21 yaşını bitirmediği hal
de oy kullanmış olacaktır. Halbuki birinci fıkrada 
yer alan temel İlke, Anayasanın halkoyuna sunulma
sında «21 yaşınt bitiren her Türk Vatandaşı» diyo
ruz. öbür türlü olursa, yılın sonunda doğmuş olan 
bir kimse, faraza aralık ayında doğmuş bir kimse de 
bitirmiş .sayılacak 21 yaşını. Onun için son gününe 
getiriyoruz, hepsini aynı çizgiye getiriyoruz, aynı iş-
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leme tabi tutuyoruz. Nitekim, bu, biraz evvel arz 
ettiğim gibi, 298 sayılı Kanunda yer almış bir hü
kümdür ve uygulama görmüştür şimdiye kadar. Hiç
bir itiraz, hiçbir çelişki de olmamıştır tatbikatta, oy-
gulamada. 

SÜLEYMAN SIRIRI IKIRCALI — «1960 do
ğumlular» diyelim efendim. 

BAŞKAN — ISayın 'Kırcalı, bir dakika, bitirsin
ler hay hay. 

iBuyurun Sayın Uyguner. 

GEÇİCİ • KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FEVZİ 
UYGUNER — Efendim, maruzatım bundan ibaret. 
Yani uygulama görmüştür ve bir şikâyet, bir itiraz 
olmamıştır. Binaenaleyh, bu şekliyle kalmasında fay
da var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın (Kırcalı, sorunuz var, buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI - Sorum yok 

efendim, açıklamada bulunacağım. 
(BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Daha önce bu maddenin ikinci fıkrasının uygu
landığı yolundaki açıklama beni tatmin etmedi. Şu 
bakımdan öyle: Niçin burada biz bunun üzerinde ıs
rarla duruyoruz?.. Çürikü bir maddemizde deniyor 
ki, «Yazım memurlarına kendilerini yazdırmamış 
olanlar cezaya çarptırılacaklar» Evvelce böyle bir 
madde yoktu. Şimdi halkın önüne gidildiği vakit, 
halk hangi doğumlu olursa 21 yaşını ikmal ettiğini 
ve kanunun hükmü içine girdiğini açıkça bilmek 
durumundadır, mecburiyetindedir. Köylüye şu cüm
leyi anlatabilir misiniz, istirham edeceğim?.. Yani, 
Şimdi Türk köylüsüne, Konya'nın bir köyündeki bir 
kişiye gidelim, diyelim ki, «(Bu maddenin uygulanma
sında herkes nüfus kütüğünde doğduğu ay ve günün 
yazılmış olup, olmadığına bakılmaksızın nüfus kü
tüğünde gösterilen doğum yılının son günü doğmuş 
gibi işleme tabi tutulur.» Maksat bu değil, yani bu
nu anlamaz köylü. Açıkça «1960 yılı doğumlu olan
lar 21 yaşını doldurmuş sayılır» diyoruz. Bunu da
ha, efendim uygulanmıştır, açıktır vesaire.. Çünkü 
ileriki maddede açıkça bir ceza hükmü getiriyorsu
nuz, , diyorsunuz ki «Bu yaşa girmiş olan kimse, oy 
kullanma yeterliğine sahip olanların, yazım için 
gelen memurlara kendilerini yazdırmalarjı zorunlu
dur.» Ne yapacak yani?.. Efendim, ben bu maddenin 
içine girer miyim, girmez miyiz?.. Soracak çocuğa; 
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oğlum 1960 doğumlu musun?.. Evet. O halde gire
ceksin. 1960 doğumiuysa girecek, değilse girmeyecek. 
Yani, teklif ettiğimiz madde budur. Bunu daha faz
la uzatmaya gerek yok. Eğer 1960 ise, 21 yaşını dol1 

duran 1960, 1961 ise, 1961 olarak doğumlar hesap
lanır Sayın Komisyonca ve o istikamette yazılır. Be
nim hesaplamam 1961. Yanılmış olabilirim, belki 
1960 tır. 1960 yılının 12 nci ayının son gününü işa
ret etmek istiyorlardı burada. 'Ben bile bakınız he
sap ederken yanıldım beyefendiler, hanımefendiler, 
sayın üyeler. Ben bile şurada oturdum, hesap ettim; 
bir arkadaşımız da, Sayın Önder de orada hesap et
ti «Sizin yaptığınız yanlıştır» dedi ve ikimiz tartışma
ya başİadık. Köylüyü bu tartışma içerisinde niye bı
rakıyoruz?.. Açıkça diyelim ki, «Ancak 1960 doğum
lular 21 yaşını doldurmuş sayılır» bitti.» Bu netliği 
niye halkımızdan' esirgiyoruz?. 

Bu sebeple, Sayın Komisyonumuzun bu istikamet
te düşünmesini ben istirham edeceğim. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Eroğlu, buyurun. 

HAMZA EROĞLU — Sayın İBaşkanım, sayın 
üye arkadaşlarım; 

2 nci maddenin (1 inci fıkrası oylamaya katılma 
yeterliğinden bahsediyor, bir prensip koyuyor. 1 inci 
fıkrasının koymuş olduğu bu prensibe uygun olarak 
2 nci fıkra, bu maddenin uygulanmasını öngörüyor. 
Bu maddenin uygulanmasında bazı güçlükler ortaya 
çıkabilir; nüfus kütüğünde doğum günü ve ayı ya
zılmamış olanların durumu. Doğum günü ve ayı 
yazılmış olanlar eğer 21 yaşını doldurmuş iseler, Ana
yasanın oylanmasında oy hakkına sahip olacaklar
dır. öyleyse mesele, doğum günü ve ayı yazılma
mış olanlar için söz konusu olacaktır, tşte, 21 yaşın
da bulunanlara* tarihte çok istisnaî bir şekilde söz 
konusu olan iÇHer 4 yılda değil) ve yapılacak Anaya
saya oylarıyla katılma hakkını tanımak için 21 yaşı
nı doldurmuş olmayı kâfi ve yeterli görmek gerekir. 

Prensip 21 yaş olduğuna göre, bunu dolduran 
oy verecektir. IBiz 21 yaşını doldurandan oy hakkını 
esirgeyemeyiz. Onun için maddenin 2 nci fıkrasında 
Sayın Necip fiilge'yle birlikte şu hükmü getirdik: 
«!Bu maddenin uygulanmasında nüfus kütüğünde 
doğduğu ay ve gün yazılmamış olanlar, nüfus kütü
ğünde gösterilen doğum yılının son günü doğmuş gi
bi işleme tabi olurlar.» Şimdi bu durumda bir mesele, 
bir güçlük ortaya çıkmayacaktır.< 

I Efendim, Sayın Komisyon Sözcüsü Arkadaşımız, 
298 sayılı IKanuna atıf yaptılar. Bunlar devamlı se
çim kütükleriyle ilgili hükümlerdir. Bunlar yazılırlar, 
bu Kanun hükmünde öngörüldüğü üzere, sene içe
risinde uygulanırlar. Burada söz konusu olan bir de
fa yazılma vardır. Yazıldığı tarih EylüPün ilk pazar 
günü olacaktır ve seçim tarihi de yine Kasım ayında 
ilan edilecektir, 7 veya 14 Kasım diye belirlenecek
tir. 7 veya 14 (Kasım'da 21 yaşını dolauranlar seçim 
kütüğüne yazılacaklardır, çok dikkat edilmesi icap 
eden bir şeydir. 

Maddenin 1 inci fıkrası hükmüne uyacak olur
sak, «(Anayasanın halkoyuna sunulmasında 21 yaşını 
bitiren her Türk vatandaşı oy verme hakkına sahip
tir.» deniliyor. Öyleyse bunu uygulayacak olursak, 
seçim kütüğüne yazıldığı tarihte değil, 7 İKasım ve
yahut 14 Kasım'da 21 yaşını dolduranlar buna sa
hip olacaktır. Bu hususun açıklıkla belirlenmesinde 
fayda vardır. 

Diğer seçim kütükleri gibi, 298 sayılı Kanun hük
münde olduğu gibi her sene söz konusu olmayacak
tır, her 2 yılda, 4 yılda bir seçim söz konusu olma
yacaktır; belki bir insan ömründe bir defa bu hakka, 
bu şansa sahip olabilecektir. Eğer 211 yaşı getirecek 

I olursak, eğer 21 yaş bir kıstas ise, onu bitirmiş olan
ların mutlaka bu haktan yararlanması lazım. 

Arkadaşımla sunduğum önergeyle Sayın Fırat'ın 
önergesi arasında bir fark yoktur, sadece bir ifade 
tarzı farkı vardır. Muhterem arkadaşlarımdan bu 
önergenin kabulünü rica ediyorum. Bu 21 yaşı ik
mal edenleri ayrım yapmaksızın 1 Ocak 1961'de do-

I ğanlar da, 7 Kasım veyahut 14 Kasım'da doğanlar 
| da bu hakka sahip olacaklardır. 
I Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Buyurun Sayın Fırat. 
AYIHAN FIRAT — Sayın Başkan, sayın arka

daşlarım; 

I Zannediyorum (Komisyon bir noktada yanılıyor, 
bunu ifade etmekte yarar var. Çünkü, Yüce (Meclis
ten böyle hatalı bir Yasanın çıkmasını arzu etmedi-

I ğim için ikinci defa huzurlarınızı işgal etmiş bulun
dum, özür diliyorum. 

I Sayın Kırcalı derler ki, «*1961 doğumlular rey ver-
j sin diyelim.» Komisyon itiraz ediyor, «Hayır, Anaya

sanın halkoyuna sunulmasından sonrakiler, yıl sonu-
I na kadar olanlar 21 yaşını ikmal etrr.emiş olduğu 
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için maddenin ilk cümlesiyle ters düşeriz.» diyorlar. 
Haklılar; ama bakın maddenin ikinci cümlesinde 
kendileri ne diyor?. 

«Doğduğu ay ve günün yazılmış olup olmadığı-
ğma bakılmaksızın nüfus kütüğünde gösterilen do
ğum yılının (yani 1961 yılının) son günü doğmuş gi
bi işleme tabi tutulur.» 

(Kendileri tümünü dışarı çıkarıyor. 1961 yılının ilk 
günü doğmuş gibi işleme tabi tutulur deselerdi Sayın 
Kırcalı'yla birleşmiş olacaklardı. 

O halde benim önergem de sayın hocalarımın 
önergesiyle aynıdır. Ben de arz ediyorum, önergem
de diyorum ki, mademki 21 yaş kıstasım aldık, 21 ya
şını dolduranlar oy kullanabilsin. Ancak, doğum yı-
tı belli olup da ay ve günü belli olmayanlar, o yılın 
son günü doğmuş gibi kabul edilip işleme tabi tutul
sunlar. Sayın Komisyonla aynı düşünüyoruz; fakat 
söylerken yanlış oluyor. Sayın Komisyona soruyo
rum; 1961 yılının Ocak'ında, Mart'ında doğan vatan
daşlarımız rey verecekler midir? 

GEÇİOI 'KOMİSYON BAŞKANI RIFAT BA-
Y AZIT — Vermeyecekler. 

AYHAN FIRAT — 21 yaşını doldurmuş oluyor
lar, 3 ay, 5 ay da fazlası oluyor. Aksi halde 22 yaşı
nı arıyorsunuz siz. Çok rica ediyorum, 1961'in Mart' 
ından '1982'nin Mart'ına 21 sene olur. Doldurmuş, 4 
ay da geçmiş. Yıl sonu derseniz doldurmamış olu
yor. Çok rica ediyorum, bu kadar mühim bir hata
yı yapmayalım, istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Buyurun Sayın Gökçe. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan; konu 

tavazzuh etmiştir efendim, önergelerin oylanmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
ABİBAS GÖKÇE — Sayın IBaşkan, değerli arka

daşlar; 

Gerçekten sunulan önergelerin ikisi de ilk bakış
ta doğru, hiçbirine yanlış demek mümkün değil, hiç
birini reddetmek de mümkün değil; fakat ülke ger
çeklerini gözden kaçırmak da mümkün değil. 
Hele (Sayın Kırcalı'nm önergesi çok net ve çok açık. 
Gerçekten 1961 dendi mi, 1982'de 21 yaşını bitirmiş 
olacak. 

Ancak, ISaym IKırcalı'nın dediğinin aksine bu Ya
sa bir kere uygulanmayabilir. Temenni etmiyoruz, 
inşallah öyle olmaz. Ola ki, referandum sırasında 

Anayasaya red oyu verildi. Anayasa ikinci kez halk
oyuna sunulacak, o zaman tespit edilen tarih ne ola
cak?.. O zaman yeniden yasa yapma mecburiyeti do
ğacak. Gönül Sayın IKırcalı'nın önergesine katılma
yı çok arzu ederdi; ama bu yönden katılmak müm
kün değil. 

Gelelim Sayın Fırat'la hocalarımızın önergelerine. 
(Bu önergeler de çok gerçekçi, çok doğru. «Eğer do
ğum günü ve ayı belliyse elbetteki bu yazılacak, ak
si halde o yılın son gününde doğmuş gibi hesap edi
lecek» diyorlar, bu da çok gerçekçi; fakat Türkiye' 
nin gerçeklerini göz önünden kaçırmamamız gere
kir. Anadolu'da doğduğu günü bilen çok az kişi var. 
Anadolu'ya gidip «Hangi gün doğdun?» diye soru
nuz. (Nüfusta belli günler var; ama kimse bilemez; 
herkes nüfusa kaydını yaptırır, verilen önergeye göre 
belki 21 yaşını bitirmiş olur, ondan sonra milyonlar
ca kişi memura yalan beyanatta bulunmak suçundan 
yargılanır. IBu 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun yıllar 
yılı uygulanmıştır. O 'Kanundan buraya aynen akta
rılan hükmü Komisyonumuzun da Bakanlğın da 
lütfen değiştirmemesini temenni ediyorum. Uygulan
mış, yerine oturmuş. 

Muhterem arkadaşlar; 
Aksi halde Türkiye'de milyonlarca suçlu yarata

cağız. Bundan kaçınmanızı istirham ediyorum. Vere
ceğiniz karar muhteremdir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Tosyalı, önergeniz üzerinde mi konuşacak

sınız?... 
LÜTFULLAH TOSYALI — EVet, müsaadenizle. 
BAŞKAN — Buyurun. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 

Anayasanın halkoyuna sunulacağı gün 5 Eylül'de 
kesin olmadığı takdirde 7 veyahut 14 Kasım tarihle
ri deniyor. Yazım memuru geldi. Vatandaş 11 Ka
sım 1961 tarihinde doğmuş; kendini yazdıracak mı, 
yazdırmayacak mı?.. Bu sual karşısında bocalayacak 
ve gerekirse bir suç işleyecek. Bu bakandan bir ke
sin tarih, yani yıl olarak bir tarih konmasında fayda 
vardır. 

Arz ederim. Teşekkür ederim. 
BAŞjKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Komisyon ve Hükümet Temsilcisinin ar

tık herhalde bir ilavesi.. Olacak gene. 
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maçı da anlayacaktır, kendisine uygulanan seçmen 
veya oy verecek durumda olan vatandaşlar da an
layacaklardır. 

Biz Tasarının aynen oylanmasını arzu ediyoruz. 
önergelerin hiçbirisine katılmadığımızı ifade etmek 
istiyorum. 

Saygılar sunarım.. (Alkışlar). 
BAlŞKIAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Banaz, buyurun. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlar; 
Konu öyle sanıyorum, 1961 doğumlular Anaya

sanın halkoyuna sunulmasında oy kullansın mı, kul
lanmasın mı; bu noktada düğümleniyor. 

ATALAY PBKÖZ — 1960 doğumlular, 1961 
değil. 

REMZİ BANAZ — Efendim?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — 1960 efen

dim. Ben değiştirdim. Yanlış hesap etmişim, «1960» 
olarak düzeltiyorum. 

REMZİ BANAZ — Evet. 
Şimdi efendim, halkoyuna sunulma tarihi 15 (Ka

sım olduğunu düşünürsek, Türkiye'de bir yılı kapsa
yan nüfus 800 bin kişi civarındadır. Ortalama 60 yıl 
yaşanırsa, 45 milyon düşünürsek 800 bin civarında
dır. Bunun 15 Kasım'la 31 Aralık tarih? arasında do
ğanlar 100 bin kişi civarındadır. 
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OEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ. M. FEVZİ 
UYGUNER — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın Banaz, soru mudur?.. 
REMZİ BANAZ — Hayır efendim, ufak bir 

açıklama. 
BAŞKAN — Evet. O halde Sayın Uyguner ce

vap versinler. 
Buyurun Sayın Uyguner. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FEVZİ 

UYGUNER — Sayın IBaşkan, değerli üyeler; 
önce 298 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin 3 

üncü fıkrası hükmünü okuyacağım: 

«298 sayılı 'Kanunun uygulanmasında 'herkes nü
fus kütüğünde doğduğu ay ve günün yazılmış olup 
olmadığına bakılmaksızın nüfus kütüğünde gösterilen 
doğum yılının son günü doğmuş gibi işleme tabi tu
tulur.» 

Bu halen meri olan 298 sayılı Kanunun 34 üncü 
maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüdür; okuduğumuz. 

Şimdi Teklifin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasını 
okuyorum: 

«!Bu maddenin uygulanmasında herkes nüfus kü
tüğünde doğduğu ay ve günün yazılmış olup olmadı
ğına bakılmaksızın nüfus kütüğünde gösterilen do
ğum yılının son günü doğmuş gibi işleme tabi tutu
lur.» 

Aynı hükmü getiriyoruz. .Burada Sayın Gökçe 
ifade ettiler, izah ettiler. Şimdi, öyleki durum: Bu
gün seçmen kütüğü tanzim edildi. Seçmen kütüğü
nün tanzimi tarihindeki yaş mı esas alınacak 21 ya
şın bitirilmesinde, bitirilmiş sayılmasında; yoksa oy
lamanın yapılacağı tarih mi?.. Diyelim ki, bazı değer
li arkadaşlarımız oylamanın 7 Kasım'da yapılacağını 
söylediler; ya herhangi bir sebeple tehir edilir de 14 
Kasım'a giderse yahut da 21 Kasım'a giderse yahut 
da daha ileri bir tarihe tehir edilmek zarureti hâsıl 
olursa?.. Biz burada belli bir tarih vermek: durumun
da değiliz. Bunu veremeyiz. Ancak burada bir uygu
lama birliği sağlamış olmamız lazım. Bu uygulama 
birliği sağlamakta da tek çıkar yolu, (Daha önce de 
kanun vazu böyle bulmuştur, şimdi Komisyonumuz 
da bu hükmü benimsemiştir), en çıkar yol doğum ta
rihinin ay ve gününe bakılmaksızın doğduğu yılın 
yıl sonu hesaba katılmasıdır. Yıl sonu hesaba katı
lırsa uygulama birliği sağlanmış olur ve bunda da 
anlaşılmayacak hiçbir taraf yoktur. Bunu uygula-

Şimdi, «21 yaşını doldurmuş olanları oy versin 
dersek» diyoruz ve bu 100 bin kişiye de oy kullan
dırırsak «İlk prensibe aykırı düşer» diyoruz; fakat bu 
prensipten sapmamak için de 700 bin kişinin oyunu 
gaspediyoruz. Bu normal değildir. Şimdi bizim bu 
100 bin kişi yüzünden 700 bin kişiye «Oy vermesin» 
dememiz mümkün değildir. 

Bir de şu gerçeği ben arz edeyim : Bizim nüfus 
kütükleri 1960'lı yıllarda 1961 'li yıllarda artık ay ve 
günlü olarak yazılmaktadır. Ayı günü belli olmayan
lar eski doğum tarihli kişilerdir, öyle sanıyorum 1960 
yılında 1961 yılında doğup da ayı ve günü nüfusa 
kaydedilmemiş olanlar yok denecek kadar azdır. 

Bu nedenle, bu 100 bin kişi yüzünden 700 bin ki
şinin oy hakkını gaspetmemek için bu «...son günü..» 
sözünün, yani «Nüfus kütüğünde doğduğu ay ve gü
nün yazılmış olup olmadığına bakılmaksızın nüfus 
kütüğünde gösterilen doğum yılının son günü doğmuş 
gibi işleme tabi tutulur» sözünün hakça bir düzenle
meye gidebilmek için «...ilk günü doğmuş gibi işleme 
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tabi tutulur» denmesinde yarar vardır. O zaman 100 I 
bin kişi belki gereksiz oy kullanacaktır; ama 700 bin 
kişinin de oyu kurtulacaktır. 

Bunu arz etmek için geldim ve bu konuda bir de I 
önerge takdim ediyorum. 1 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. I 
Değerli üyeler; I 
Verilen önergelerin dikkate alınıp alınmaması hu- I 

susunu oylarınıza sunacağım. En aykırı önerge 1960 
doğumlu olarak Sayın Kırcalı'nın önergesi. «1960 do
ğumlular 21 yaşını bitirmiş sayılır» şeklinde bir tek
lifleri var. Bu önergenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Sayın Tosyalı'nın, «Anayasanın halkoyuna sunul
masında 1 Ocak 1960 gününden önce doğan her 
Türk vatandaşı oy verme hakkına sahiptir.» şeklin
deki önergeleri. I 

Sayın Tosyalı, önergeyi oylatalım mı, yoksa geri 
almak istiyor musunuz?.. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım; 
Şu sorunun cevabı açıkta kalıyor : Anayasanın 

halkoyuna sunulacağı gün belli olmadığı sürece 12 
Kasım 1961 tarihinde doğan bir genç kendini 5 Ey
lülde gelen sayım kuruluna yazdıracak mı, yazdırma
yacak mı?.. Belli değil. 7'de mi olacak, 14'de mi ola
cak?.. 

O bakımdan, bu müphemiyeti ortadan kaldırmak 
için böyle bir tarih koymak gerekir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet. Teşekkür ederim. 
Sayın Tosyalı'nın önergesinin dikkate alınmasını 

kabul edenler... («Okuyalım» sesleri) 
Okudum efendim. Bir daha okuyayım mı?.. 

(«Okuyun» sesleri) Bir daha okuyorum. 

«Anayasanın halkoyuna sunulmasında 1 Ocak 
1960 gününden önce doğan her Türk vatandaşı oy 
verme hakkına sahiptir.» önerge budur. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Banaz'ın önergesini okutuyorum. I 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

154 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 2 nci maddesin
deki 2 nci fıkrada geçen «Son günü» sözünün «tik 
günü» olarak değiştirilmesini arz ederim. 

Remzi BANAZ 

BAŞKAN — Bu önergeye Sayın Komisyon katıl
mıyor, Sayın Hükümet katılmıyor. | 
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önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Necip Bilge ve Sayın Eroğlu ile Sayın Fı
rat'ın önergeleri. Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
met temsilcimiz; bu, Komisyon metninin ifade deği
şikliği ile aynıdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIFAT BA-
YAZIT — Hayır efendim, orada bir kelime var Bey
efendi. 

BAŞKAN — Sayın Fırat'ın önergesi, «Doğduğu 
ay ve günü nüfus kütüğüne yazılmamış olanlar doğ
duğu yılın son günü doğmuş gibi...» 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIFAT BA-
YAZIT — Hayır «... yazılmış olup olmadığına bakıl
maksızın» diyor esas bizim metnimizde. 

BAŞKAN — «Doğduğu ay ve günün yazılmış 
olup olmadığına bakılmaksızın...» Evet. Sayın Eroğlu 
ile Bilge'ninki de aynıdır. 

Değerli üyeler... 
MAHMUT AKKILIÇ — Bir hususu açıklamak 

istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Şimdi efendim, Sayın 

Eroğlu ile Sayın Bilge'nin verdikleri önerge ile Sayın 
Fırat'ın verdikleri önerge arasında fark vardır. Şöyle 
ki, Sayın Eroğlu ile Bilge'nin verdikleri önergeye eğer 
bir hususu ilave edersek o zaman daha açıklık kaza
nır ve biraz evvel birçok üyenin verdiği; «1961'in ba
şı mı olsun, 1961'in sonu mu olsun» şeklindeki... 

NAZMİ ÖNDER — Efendim 1961 değil o, 1960... 
MAHMUT AKKILIÇ — 1960 olanları zaten 

kapsıyor... 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, konu önemli. O iti
barla yalnız şifahen ifade kâfi değil. Rica edeyim 
metin haline getirin; önerge haline getirin lütfen efen
dim. 1 

MAHMUT AKKILIÇ — Metin haline getirece
ğim efendim. < 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, izin verir 

misiniz?.. 
BAŞKAN — Sayın Erginay buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Kanunlar koydukları hükümleri ayrı bir fıkra 

ile tanımlarlarsa o tanıma itibar olunur. Şimdi, bir
çok önergelerin verilmesinin nedeni, 2 nci maddenin 
birinci fıkrasında 21 yaşını bitirdiği halde, bazı du
rumlarda bundan daha evvel o yaşı bitirmiş olması 
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bakımından tezat var gibi gözüküyor; fakat ikinci ı 
fıkra, birinci fıkranın tanımını yapıyor. «Ben 21 yaşı 
şöyle anlıyorum : En geç 1960 yılının sonunda doğ
muş olanları (Nüfus kâğıdında yazılsın, yazılmasın) 
ben 21 sayıyorum; ama 21,5'muş yahut 19,5'muş ka
rışmıyorum.» diyor. Artık buna itibar edelim. I 

Bu itibarla Komisyonun getirdiği teklif yerinde
dir, arz ederim. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akkılıç siz Sayın Eroğlu ile Bilge'nin... 
MAHMUT AKKILIÇ — Evet, önerisine bir kat

kıda bulunmak istiyorum. I 
BAŞKAN — Evet, siz yeni baştan bir teklif ge

tiriyorsunuz?.. I 
MAHMUT AKKILIÇ — Evet. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
O halde ben evvela Sayın Fırat'ın önergesinin dik

kate alınıp alınmaması hususunu; Sayın Fırat öner- I 
genizi geri alıyor musunuz?.. I 

AYHAN FIRAT — Hayır Sayın Başkan, bir fark I 
yok, aynı önerge bu. I 

HAMZA EROĞLU — Bizim önergeye katılıyor 
efendim. I 

BAŞKAN — Evet, Sayın Akkılıç'ın önergesini I 
okutuyorum. I 

Sayın Başkanlığa I 
Görüşülmekte olan 154 Sıra Sayılı Kanun Tekli- I 

finin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesi- I 
ni müsaadelerinize arz ederim. 1 

Saygılarımla. I 
Mahmut AKKILIÇ 

«Bu maddenin uygulanmasında nüfus kütüğünde I 
ay ve günü yazılı olanlardan 31 Ekim 1961'e kadar I 
doğmuş olanlar, nüfus kütüğünde ay ve günü yazıl- I 
mamış olanlar o yılın son günü doğmuş sayılırlar ve I 
ona göre işlem yapılır.» t 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim müsaade eder-
misiniz, açıklayayım; çok kısa?.. i 

BAŞKAN — Kısa olmak üzere buyurun rica I 
(ederim. I 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; I 

Şimdi, biraz evvel birkaç üye konuştu. Bir kısmı I 
yılın başında olsun, bir kısmı yılın sonunda olsun, I 
dediler. Yılın sonunda olduğu takdirde gerçekten 1,5 I 
ay içerisinde 21 yaşı doldurmamış sayılıyor; ama yi- I 
İra başı olarak kabul edilirse 11 aylık veya 10 ay I 

•içinde doğmuş olanların birinci fıkrada yazılı oldu- I 
ğu halde, 21 yaşını da doldurmuş olmasına rağmen, I 
oy kullanma hakkını elinden almış oluyoruz. I 
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Bu nedenle benim verdiğim önerge tahmin ediyo
rum ki, bütün sorunları çözmüş oluyor; «Sonra, mı 
olsun, önce mi olsun?..» sorununu halletmiş oluyor, 
31 Ekim 1961 yılına kadar doğanlar 21 yaşını (7 Ka
sım - 14 Kasım olur, söz konusu değildir) doldur
muş oluyorlar. Ondan sonra «Nüfus kütüğünde ay 
ve günü yazılmamış olanlar 1961 yılının sonunda 
doğmuş kabul edilir» dersek tahmin ediyorum ki, 
hiçbir vatandaşın hakkı yenmemiş olur ve bütün 21 
yaşını doldurmuş olan vatandaşlarımız da Anayasaya 
oy verme hakkına sahip olurlar. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIFAT BA-

YAZIT — İzin verir misiniz Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Evet Sayın Bayazıt, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIFAT BA

YAZIT — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın 
üyeleri; 

Efendim, önümüzdeki konu bir seçim hukuku ko
nusudur. Seçmen kütüklerinin her sene yoklaması ya
pılır ve bu yoklamada bir yaşın kütüğe kaydedilmesi 
ilke olarak kabul edilir ve bu Kanunda da iki sene
den beri seçmen kütükleri yoklaması yapılmadığı için, 
bu defa bir düzenleme getirilmiştir. 1980 - 1981'deki 
kütüklerin yeniden tanzimi yönünden bir yaş sınırla
ması getirmiştir. 

Esasen yaş sınırlaması 21 yaştır. Ay ve güne ba
kılmaksızın o yılın son günü doğmuş olanlar da 21 
yaşında addedilir; yani 1960 yılında doğanlar bu se-
neki yapılacak seçmen kütüğüne kaydedilmek zorun-
luluğundadırlar; getirdiğimiz hükme göre. 

1961 senesinden beri yapılan tatbikatta, Yüksek 
Seçim Kurulunun ilke kararlarında bu, bu şekilde Ka
nunun hükmüne sadık kalınarak, «ay ve gününe ba
kılmaksızın doğum yılınm son günü doğmuş addedi
lir» ilkesi bütün teşkilata Yüksek Seçim Kurulunca 
da tamim edilmiş. 

Bugün biz bunu başka şekilde yapacak olursak, ya
rın kütük yazımına gidenier birçok müşkülata ma
ruz kalacaklardır, uygulamalarda birçok noksanlıklar 
olacaktır, kütükler tam manası ile tanzim edilemeye
cektir. Bizim getirdiğimiz Kanun hükmü, 298 sayılı 
Kanunun aynı hükmünü yeniden tedvin etmiş bulu
nuyor. Bir değişiklik getirmiyoruz. Bütün uygulama
cılar bu hükme sadık kalarak tatbikat yapmış, bugü
ne kadar on defa kütükler yazılmış, yazım memurla
rı bu ilkeye göre yazımlarını yapmıştır. Ayına günü
ne bakacaksın, şunu yapacaksın, dersek, yarın itiraz 
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mercilerine gidecektir, şuraya gidecek, buraya gide
cektir; kütüklerin tanzimi gecikecektir. 

Takdir Yüce Kurulundur, arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Sayın Baturalp'in bir önergesi var. 
Sayın Baturalp; bu «tik günü» ifadesi, Sayın Ba-

naz tarafından teklif edilmiş ve reddedilmişti. Onun 
için tekrar işleme koymuyorum. 

RECAÎ BATURALP — Bu açıklamadan sonra 
zaten vuzuha kavuşmuştur. Seçim Kurulu mademki 
bunu kesin olarak ifade edecek, mesele kalmamıştır, 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Fırat ile, Sayın Eroğlu ve 

Bilge'nin önergelerinin dikkate alınmasını oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Akkılıç'ın önergesinin dikkate alınıp alın
mamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi, Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
Kütüğe Yazılmayacak ve Oy Kullanamayacak 

Kimseler : 

MADDE 3. — Kütük yazımı sırasında; kısıtlı veya 
kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar veya ceza infaz 
kurumlarında hükümlü veya tutuklu bulunanlar kü
tüğe yazılmazlar. 

Ancak, yazım sırasında hükümlü veya tutuklu 
oldukları için kütüğe yazılmayanlardan bilahara tah
liye edilenler, oy verme gününden önceki onbeşinci 
gün saat 17.00'ye kadar ikametgâhlarının bulunduğu 
yer ilçe seçim kuruluna tahliye edildiklerine ilişkin 
belge ile birlikte başvurmaları ve oy verme yeteneğine 
sahip olmaları halinde sürenin geçmiş ve kütüğün 
kesinleşmiş olmasına bakılmaksızın kütüğe ve sandık 
listelerine dahil edilmelerine ilçe seçim kurullarınca 
karar verilir. 

Önceden kütüğe yazıldıkları halde, oy verme tari
hinde, kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olan
lar veya ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tu
tuklu bulunanlar oy kullanamazlar. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili 
iki değişiklik önergesi var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yasa Teklifinin 3 üncü mad

de metninin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Madde 3. — Kütük yazımı sırasında kısıtlı veya 
kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar kütüğe yazılmaz
lar ve oy kullanamazlar. 

Özer GÜRBÜZ 

Sayın Başkanlığa 
Teklifin 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 3. — Aşağıdaki kimseler yazılamaz ve oy 

kullanamazlar. 
1. Kısıtlı olanlar, 
2. Kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanlar. 

Şerafettin YARKIN İsa VARDAL 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI RIFAT BA-

YAZIT — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu efen

dim?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MUAM

MER YULA — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergelere Hükümet ve Komisyon 

katılmıyorlar. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Önergem üzerinde 

açıklama yapmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Teklifin önemli bir maddesi ile karşı karşıyayız. 

Bu, doğrudan doğruya oy verme hakkı ile ilgili bir 
hükümdür. 

«Oy verme hakkında ölçü ne olacaktır?» derken, 
biz bu ölçüyü, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanundan ge
tirdiğimiz bir öneri ile koymak istedik. Yani, genel 
ve mahallî seçimlerde oy verme hakkına sahip olma
yanlar ancak Anayasada halkoylamasında oy kulla
namayacaklardır. 

Bunlar kimlerdir?.. 
1. Kısıtlı olanlar, 
2. Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar. 
Yani böylece, aldığı ceza mahkûmiyetinin netice

si olarak haklarında ayrıca kamu hizmetlerinden ya
saklılık kararı alınanlar oy kullanamayacaklardır. 
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Bu öneriyi de ben yapmıyorum; 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki Kanunda bu hüküm var. ve 1961, 1965, 1969, 
1973 ve 1977 seçimlerinde bu hüküm uygulanmış
tır. 1961 Anayasası halkoyuna sunulurken bu hüküm 
uygulanmıştır. 

Şimdi Teklifte, bu çok belirîi ölçü, yani kamu hiz
metinden yasaklı olma ölçüsü bırakılıyor, bunun ya
nında herhangi bir suçtan kütük yazımı sırasında veya 
oy verme tarihinde hükümlü veya tutuklu olanlar 
da halkoylamasına katılma hakkından mahrum bıra
kılıyor. 

Şöyle bir varsayımdan; yani «Tutuklu ve hüküm
lülerin çoğunluğu esasen Anayasaya hayır oyu ve
recektir. O halde, oyunun rengi olumsuz yönde belli 
olanlara niçin bu hak verilsin?» gibi bir varsayım
dan hareket etmemiz çok yanıltıcı olur. Peşin yargı
larla en iyiyi asla bulamayız. 

i 

Kaldı ki teklifte şu veya bu suçtan hükümlü ve
ya şu veya bu suçu işlediği iddiasından tutuklu olan
lar şeklinde bir ayırım da yoktur. Ayrıca, tutuklular
la, hükümlü olarak cezaevinde bulunanları aynı ölçü 
içinde tutmak yasaklamanın esprisine de uymamak
tadır. 

öte yandan, «Cezaevinde bulunanlar oy verme 
hakkını nasıl özgürce kullanabilirler?» şeklindeki bir 
görüşe de asla katılamıyorum. Şimdiye kadarki bü
tün seçimlerde oy sandıkları cezaevlerine konulmuş 
ve belirttiğimiz istisnanın dışındaki hükümlü ve tu
tuklular oylarını kullanmışlardır. Bunun Devlet için 
taşıdığı büyük öneme ayrıca işaret etmek isterim. 

Sonuç olarak ölçü, 1961'den itibaren 5 defa ya
pılan genel ve mahallî seçimlerde oy kullanma hak
kına sahip olmayan kısıtlılarla, aldığı ağır hapis ce
zası dolayısıyla TGK'nun 31 inci madesi uyarınca ay
rıca kamu hizmetlerinden devamlı veya geçici ola
rak yasaklanmış olanların halkoylamasına katılma
ması, şeklinde ele alınmalıdır. 

Teklifin benimsenmesini hepinize saygı ile arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
FlKRt DEVRİMSEL — Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, sayın 

üyeler; \ 
Sayın Komisyon biraz önceki maddenin görüşül

mesinde 298 sayılı Kanundan örnek vererek, «Bu hü-

I küm aynen alınmıştır» dediler. Aslında ben o mad
de sırasında söz almadım. Tabiî ki, suiistimal, misal 
olmaz, diyecektim. 

Şimdi 298 sayılı Yasadaki kısıtlamaların dışına 
çıkılarak, cezaevindeki hükümlü ve tutukluların tü
münün oy verme hakkından yoksun kılınması ile il
gili bir hüküm getiriliyor. 

Sayın üyeler; 
Bir ülke dışarıdaki insanları ile cezaevindeki in

sanları ile millet bütünlüğünü oluşturur. Suçlular bu
lunabilir bunları vücudun çeşitli azaları olarak düşün
memiz lazımdır. 

Çok bariz ve belirli bir örnek vermek istiyorum: 
Şu madde bu şekilde geçerse, hakkında idam iddia
namesi tanzim edilmiş olup da mahkemenin takdiri 
ile, nedenini bilmediğimiz bir durumla şu anda tah
liye edilmiş olup, hepimiz hafızalarımızı bir anda 

I tazelersek çok iyi hatırlarız, hakkında idam iddiana
mesi tanzim edilmişken şu anda tahliye edilmiş kişi 
bu Anayasa için oy kullanacak, trafik kazasından do
layı 3 ay hapis cezası almış olup, taksirli suçtan do-

\ layı cezaevinde olan kişi, oy kullanamayacak... Böyle 
mantıksızlık olmaz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın DevrimseL 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, Komisyon

dan kısa bir soru soracağım buradan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Maddede yalnız tutuklular

dan bahsediliyor. Bir de bilindiği üzere gözaltına 
alınmış olanlar var. Onlar dahil mi buraya?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIFAT BA-
YAZIT — Onlar dahil değil. 

AKİ FERGİNAY — Tam seçim günü içeride 
bulunan bir kimseyi oradan çıkarıp sandık başına gö
türeceksiniz demektir; yani gözaltında bulunan biri
sini?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIFAT BA-
I YAZIT — Evet, gözaltındakiler girecekler... 

AKİF ERGİNAY — Vallahi bravo bunu yapa
bilirseniz... Yani açıklık kazansın diye sordum, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FEVZİ 

UYGUNER — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Erginay Hocamız bir tereddüt izhar ettiler; 

«Gözaltına alınmış olanların durumu ne olacaktır?» 
şeklinde bir soru yönelttiler. 
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Gözaltına alınmış olanlar hükmün kapsamı dı
şındadır; yani onlar ayrıca tespit edilip orada, sandık 
açılmak suretiyle; gözaltına alındıkları yerde sandık 
açılmak suretiyle onlar oylarını kullanacaklardır, oy 
verme hakları olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
AKİF ERGİNAY — Yani bir kişi için bir san

dık mı gidecek tevkifhaneye?.. 
BAŞKAN :— Evet; bu soruya da bir cevap veri

lecek midir? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FEVZÎ 

UYGUNER — Salıverilmesi-sakıncalıysa, kanunun 
da kapsamı dışında kaldığına göre, bir kişi için san
dık da açılabilir; hiçbir sakınca yok. Yahut da neza
rete gönderilir, attırılır, getirilir; o da mümkün ola
bilir. 

AKÎF ERGlNAY — O olabilir. 
BAŞKAN — Sayın Kırcalı, buyurun, 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan; Sayın Komisyondan bir hususu öğrenmek isti
yorum. 

Maddede bir şey var, çok açık; 3 üncü maddenin 
birinci fıkrasında «... ceza infaz kurumlarında hü
kümlü veya tutuklu bulunanlar kütüğe yazılmazlar.» 
deniyor. Bunu anladık, bu açık; fakat bir kişinin kı
sıtlı veya özellikle kamu hizmetlerinden yasaklı ol
duğunu vazifeli memur nasıl bilecek? Ben buna ait 
bir şey bilmiyorum, özür dilerim, beni mazur gör
sünler; acaba bir tespit imkânı var mı bunu?., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Evet, Sayın Uyguner. 
GEÇtÇÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FEVZİ 

UYGUNER — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Şüphesiz, seçmen kütüklerinin yazılması sırasında, 

önce beyan edenin beyanına itibar edilecektir. Eğer 
o saklamış ise yanlış beyanda bulunuyor demektir. 
.0 zaman, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkındaki Kanunda bunun müeyyidesi 
vardır, ona ceza verilir; meydana çıkarsa sonradan, 
cezaî müeyyide altına alınmıştır. 

Ayrıca bu durum itiraz konusu edilirse; yani seç
men kütüklerinin askıya çıkarılması tarihinde, itiraz 
süresine kadar itiraz konusu edilirse, itiraz incelenir 
ve seçmen kütüğünden silinmesine, çıkarılmasına ka
rar verilir. Böyle de bir netice hâsıl etmiş olur. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Yarkın ve Sayın Vardal ile Sayın özer Gür-

büz'ün birbirinin aynı olan önergelerine Sayın Ko
misyon?.. 

. GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI RIFAT BA-
YAZIT — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MUAM

MER YULA — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Önergelerin dikkate alınması hususunu oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kütükle Esas Alınacak Bölge : 
MADDE 4. — Halkoyu oylamasında, millî sınır

lar oy verme çevresidir. 
İl seçim kurullarının görev ve yetkileri bakımın

dan her il bir oy verme çevresidir. 
Oy verme kütüğü, muhtarlık bölgesi esas alına

rak yapılır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İlçe Seçim Kurulu : 
MADDE 5. — İlçe seçim kurulu, Yüksek Seçim 

Kurulunun tespit ve ilan ettiği tarih ve süre içinde 
bir başkan ile dört asıl ve dört yedek üyeden kuru
lur. Görev süreleri Yüksek Seçim Kurulunca tespit 
edilir. İlçedeki en yüksek dereceli hâkim kurulun baş
kanıdır. Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır, bir üye
nin katılmadığı toplantıya kendi statüsündeki en yaş
lı yedek üye çağırılır. 

İlçede aynı derecede birkaç hâkim bulunduğu tak
dirde en kıdemlisi, kıdemde eşitlik halinde en yaş
lısı ilçe seçim kuruluna başkanlık eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Bilge, buyurun. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan; burada birinci 
cümleden sonra, «Görev süreleri Yüksek Seçim Ku
rulunca tespit edilir» diyor. İlk cümlenin başlangı
cında ise, «İlçe seçim kurulu» tekil olarak kullanılı
yor. Halbuki, «Görev süreleri» demek suretiyle ço
ğul olduğu anlaşılıyor. Bunun «süresi» olması la
zım, bir. 
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İkincisi de, nokta ile bittiğine göre fail yok orta
da. «Bu kurulun görev süresi Yüksek Seçim Kuru
lunca tespit edilir» denilmesinin Uygun olacağı kanı
sındayım. «Bu kurulun görev süresi...» 

Komisyon kabul ederse mesele yok. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon ile Sayın Hükümet temsilcisinin 

görüşlerini rica ediyorum? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FEVZİ 

UYGUNER — Katılıyoruz öneriye. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MUAM

MER YULA — Evet efendim... Böyle de olabilir. 
Birinci cümleyi çoğul yapmak kaydıyla, yani «İlçe 
seçim kurulları» demek kaydıyla alttaki düzenleme
ye de uyutabilir.* 

NECİP BİLGE — Efendim; birinci cümle çoğul 
yapılırsa, aşağıdaki üçüncü cümlede, «Bu kurul asıl 
üyeleriyle...» deniyor, onun da çoğul yapılması ge
rek. Binaenaleyh, iki tarafta da tekil olduğuna göre, 
burayı da tekil hale getirmek, «süreleri» nin yerine 
«süresi» demek daha uygun olur; «Bu kurulun gö
rev süresi...» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu konuda 
birleşiyorlar, değil mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FEVZİ 
UYGUNER — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 5 inci maddeyi, ikin
ci cümlenin başına, «Görev süreleri» yerine, «Bu ku
rulun görev süresi» kelimeleri ilave edilmek suretiyle; 
bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlçe Seçim Kurulu Üyelikleri: 
MADDE 6. — İlçe seçim kurulu başkanı kuru

lun asıl ve yedek üyelerini aşağıdaki .esaslara göre 
tespit ve tayin eder. 

1. İki asıl ve iki yedek üye ilçe merkezinde gö
rev yapan Devlet memurları arasından memuriyet sü
releri de esas alınarak, iki asıl ve iki yedek üye halk
oyu oylamasında oy kullanma yeterliği bulunan ve 
çevresinde, iyi olarak tanınan okur - yazar kimseler 
arasından seçilir. 

2. İlçe seçim kurulunun asıl ve yedek üyelerinin 
11 Eylül 1980 tarihinde herhangi bir siyasî parti veya 
yasama organı üyesi olmamaları gerekir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sandık Kurulu : 
MADDE 7. — Sandık kurulu bir başkan ile dört 

asıl ve dört yedek üye tespit ve tayin eder. 
İlçe seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kurulu üye

leri ile görüşerek, sandığın kurulacağı oy verme böl
gesi içindeki veya dışındaki oy kullanma yeterliği bu
lunan ve ilçe seçim kurulu üyelikleri için aranan ni
teliklere sahip kimseler arasından bir başkan ile dört 
yedek üye tespit ve tayin eder. 

Sandık kurulu başkanının,görevi başına gelmeme
si halinde, yerine en yaşlr kurul üyesi başkanlık eder, 
bu halde veya asıl üyelerden birinin bulunmaması 
halinde kurul yedeklerle tamamlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yazım : 
MADDE 8. — Anayasanın halkoyuna sunulma

sına esas olacak kütüğün düzenlenmesi için gerekli 
bilgileri toplamak amacıyla bütün Türkiye'de aynı 
zamanda, 1982 yılı Eylül ayının ilk Pazar günü, Yük
sek Seçim Kurulunun gözetim ve denetiminde yazım 
yaptırılır. 

Yazım, görevlilerin insan oturan yerleri birer bi
rer gezip oy kullanma yeterliğine sahip kimseleri gör
meleri suretiyle yapılır. 

Yazım günü saat 05.00'ten itibaren, yazımın bit
tiği alışılmış araçlarla ilan edilinceye kadar görevli
lerden başka kimselerin bulundukları yerlerden ay
rılmaları yasaktır. 

Yazım ve denetim işleminin her halde aynı gün 
saate 19.00'a kadar bitirilmiş olması gerekir. 

Oy kullanma yeterliğine sahip olanların yazım 
için gelen memurlara kendilerini yazdırmaları zorun
ludur. Bu zorunluluğa uymayanlar üç aydan altı aya 
kadar hapis ve beşbin liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu suçtan kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanlar 
beş yıl süre ile genel ve yerel seçimler ile1 bunlara 
bağlı ara seçimlerinde aday olamazlar ve oy kullana
mazlar. 

BAŞKAN — Değerfi üyeler; bu madde üzerinde 
4 değişıMilk önergesi var. Önergeleri okutuyorum : 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yasa Tekliflimin 8 inci fliadde-

sinıin, Cezaî Hükümler taşıyan 5 inci ve 6 ncı fıkrala
rının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

özer GÜRBÜZ 
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Sayın Başkanlığa 
Teklifin 8 inci maddesinin, yazım için gelen me

murlara kendilerini yazdırma zorunluluğuna uyma
yanların cezalandırılmalarına ilişkin, sondan 2 fıkrası 
olan 5 ve 6 ncı fıkraların metinden çıkarılmasını aırz 
ve teklif ©deriz. 
Şerafefctin YARKIN Aydın TUĞ İsa VAıRDAL 

(BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
bu 2 önergeye katılmadıklarını işaret etmişler efendim. 

önergeler üzerinde önerge sahiplerinin söyleyecek
leri bir konu, ilave edecekleri bir husus bulunmuyor. 

Değerli üyeler; bu 12 önerge birbirinin aynıdır. Sa
yın Gürbüz'ün, Sayın Yarkın ve Sayın Tuğ'un öner
gelerinin dikkate alınıp alınmaması hususunu oykrını-
za sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

3 üncü önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 154 Sıra Sayılı »Kanun Teklifi

nin 8 inci maddesinin 1 linçi fıkrasının 2 nci satırında 
yazım tarihi, 19182 yılı Eylül ayının ilk pazar günü 
olarak bdirtilmiştir. Devamlı olan ve önceden ilik pa
zar günlerinin hangi tarihe isabet edeceği ifade edıiie-
meyeoelk kanunlarda kullanılan 'bu tarz ifade yerine; 

•«5 Eylül 19812 Pazar Günü» tarihinin konulmasını 
arz ve teklif ederiz. . 

Saygılarımızla. 
Fehmi KUZUOĞLU Lütfullah TOSYALI 

BAŞKAN — Buyurun Sayın (Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FEVZİ UY-

GUıNKIR — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu; ilk defa bu Teklifte yer almış değildir. Nüfus 

Sayımı Hakkındaki Kanunda da aynı şey, yani tam 
sene, 5 senede bir Ekim ayının ilk haftası, ilik pazar 
günü seçim yapılır, der. Diğer kanunlarda da buna 
benzer 'hükümler vardır. Burada açık olmayan 'hiç bir 
tarafı yok, gayet açıktır. «'İlk Pazar günü yapılır.» de
diğine göre, o 'bellidir. Burada ayrıca bir tarih be
lirtmekte fayda görmedik. 

Arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Uyguner. 

Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Pazar günü olması yerinde 

de, ama burada «Pazar günü» nün neden büyük harf
le yazıldığının anlaşıldığını sanmıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Değerli. üyeler; Sayın Tosyalı ve Sayın Kuzuoğlu-

nun önergelerinin dikkate alınıp, 'alınmaması hususu

nu oylarınıza sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul 'etmeyenler... Kabul edilmemiştir* 

4 üncü önergeyi okutuyorum. 
Sayın, Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Î54 Sıra Sayılı Kanun Tekli
finin 8 inci maddesiyle yazma işi iradelerinin dışında 
olan yazıılmayanlara ceza tertip ederken, kasten yaz
mayanlara bir ceza gösterilmemiştir. Bu bakımdan 5 
ve 6 ncı fıkraların birleştirilip aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

Oy kullanma yeterliğine sahip olanların, yazım 
için gelen görevlilere kendilerini yazdırmaları zorun
ludur. Bu zorunluluğa uymayıp kasten kendini yaz-
dırmayanlarla, oy kullanma yeterliğine sahip olan
ları kasten yazmayan görevliler, üç aydan altı aya 
kadar hapis ve beş bin liradan az olmamak üzere 
ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu suçtan kesin hü
küm giyenler ilk genel ve yerel seçimlerde oy kulla
namazlar ve aday olamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FEVZİ 

UYGUNER — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
önergede ilave edilen bir cümle var. Burada, «Se

çim kütüğünü yazanlar hakkında da müeyyide geti
rilsin» derler. Bu husus zaten mevzuatımızda mevcut. 
Onun için yazılmamıştır, atlanmış bir konu değildir. 

Şimdi, teklifimizin 1 inci maddesinin 2 nci fık
rasında şöyle bir hüküm yer alıyor; «Bu Kanunda yer 
almayan hususlarda 298 numaralı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 
ile ilgili diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümleri uygulanır.» deniliyor. Yani, 298 sayılı Ka
nunun bu Kanunda yer almayan hükümleri yürürlük
tedir ve uygulanacaktır. 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanu
nun 142 nci maddesinde, seçmen kütüklerini yazma
yanlar veya bazı seçmenleri kasden yazmayan
lar hakkında, yanlış yazanlar hakkında müeyyi
deler getirilmiştir. O Kanunu yürürlükte addettiğimi
ze göre, 1 inci maddenin 2 nci fıkrası hükmüne gö
re, o takdirde müeyyidesi 298 sayılı Kanunun 42 nci 
maddesinde mevcuttur. O sebeple buraya alınmamış
tır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Tosyalı bu açıklamadan sonra bir diyece

ğiniz var mı?.. 
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LÜTFULLAH TOSYALI — Efendim, orada 5 T 
yıl katılmama cezası vardır; bir de ilk genel ve yerel I 
seçimlere katılamazlar konusu var. I 

BAŞKAN — Evet. Buyurun Sayın Uyguner. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FEVZİ 

UYGUNER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Suçların mahiyeti değişik oluyor. Birisinde; vatan- I 

daşlık hakkını yapmak istemiyor, ona karşı çıkıyor, 
yerine getirmek istemiyor. Onun müeyyidesi de, I 
«Mademki sen katılmak istemiyorsun, o halde on
dan sonraki müteakip seçimlere de katılma» şeklinde 
bir müeyyide yer aldı. Halbuki ötekisinin fonksiyonu I 
başkadır. Fonksiyonu; vatandaşlık, yani oy verme 
hakkıyla ilgili değildir, sadece seçmen kütüğünü yaz- I 
ma işleminde yaptığı, işlediği bir suçtur. Mahiyeti ta
mamen farklıdır. Onun için, 298 sayılı Kanunun 
142 nci maddesindeki müeyyide burada geçerli ve ye
terlidir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Tosyalı oylatayım mı, yoksa önergeden vaz

geçiyor musunuz efendim?.. I 
LÜTFULLAH TOSYALI — Efendim, kendini 

yazdırmayanjar için Tasarıda, «5 yıl müddetle seçim
lere katılamazlar» hükmü var. Halbuki bendeniz de I 
teklifimde, «İlk genel ve yerel seçimlerde oy kullana
mazlar ve aday olamazlar» diyorum. 1 yılla 5 yıl ara
sında çok büyük fark var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, bir so

rum var efendim. 
BAŞKAN — Sorunuz var, buyurun Sayın Dev

rimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Efendim, «Oy kullan

ma yeterliğine sahip olanların yazım için gelen me- j 
murlara kendilerini yazdırmaları zorunludur. Bu zo
runluluğa uymayanlar...» diye bunları müeyyide altı
na alıyorlar Köy yerinde bir vatandaş (Somut örnek 
olsun diye söylüyorum) sabahleyin sokağa çıkma ya
sağına uymayıp, tarlasını sürmeye gitmiştir. Gelen I 
memur evdekileri yazmıştır, tarladaki yazılmamıştır. I 
Bilahara, bu şahıs kendini yazdırmadı diye ihbar edil
diğinde, bu, sokağa çıkma yasağına uymamaktan mı 
cezaî takibata uğrayacak, yoksa gelen memura ken
dini yazdırmamaktan mı takibata uğrayacak?.. Bu 
bir. I 

c 
İkincisi; şimdi tespit ettiğimiz seçmenlerin oy 

kullanma yaşını tespit ettiğimiz tarihe göre (ki, onları 
hesaplamada buradaki arkadaşlar dahi hesapları tam | 
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otutturamadılar bu çabalar sonunda) köydeki gayet 
tabiî okur - yazar olmayan bir kişinin bunun hesabını 
yapamadığını düşünelim ve de yazdırmadığından do
layı yargı merciinin önüne gittiği zaman, «Ben kanu
nu bilmediğim için, bu kanuna göre tarihi doldurdum 
mu bilemedim, ondan yazdırmadım» derse, yargı 
mercii bunu nasıl halledecektir?.. Kasıt unsurunu 
nasıl ispat edecektir?.. Sayın Komisyon bizi aydınla
tırsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Gökçe, sizin de soru mu

dur?.. Buyurun siz de sorunuzu sorunuz efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Ben de daha evvel bu konu
daki endişelerimi dile getirmiştim. Yüksek Komis
yondan ve Bakanlıktan istirham ediyorum; Sayın 
Devrimsel'in görüşüne bir ölçüde katılmakla birlik
te, maddenin şu şekilde geçmesi çok daha uygun ola
caktır : «Oy kullanma yeterliğine sahip olanların ya
zım için gelen memurlara kendilerini yazdırmaları 
zorunludur. Bu zorunluluğa kasten uymayanlar, üç 
aydan altı aya kadar...» yani elinde olmayan bir se
beple (Sayın Devrimsel'in dediği gibi) ve benzer bir 
sebeple zavallı bir köylü yazdıramamışsa, zorunluğa 
uyamamışsa, üç aydan altı aya kadar gibi ağır bir 
mahkûmiyetle karşı karşıya kalmasın; Komisyondan 
ve Hükümetten- istirham ediyorum, «Kasten» söz
cüğünü kabul buyursunlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Uyguner, buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FEVZİ 

UYGUNER — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Devrimsel bir misal verdiler; konunun iyi

ce açıklığa kavuşması için bu misal üzerinde konuş
mak istiyorum. 

Eğer bir çiftçi erken saatte tarladaki işine gider 
de sokağa çıkma yasağına aykırı hareket ederse, 
şüphesiz işlediği ilk suç, sokağa çıkma yasağıdır; bun
dan dolayı takibata uğrar, sabit olursa mahkûm 
olur. Ancak, bu, sadece yazılmama kastını, bizatihi, 
yani tek başına yazılmama kastını ifade etmez. On
dan sonra seçmen kütüklerinin asılma süresi vardır. 
O asılma süresinde gidip kendini yazdırmamışsa, o 
takdirde yazdırmama suçunu, yani seçmen kütüğü
ne kendini kaydettirmeme suçunu da işlemiş olur ki, 
o zaman ondan da ayrı bir ceza görmesi lazım. 

Şimdi Sayın Gökçe'nin önerisine geliyorum. Sa
yın Gökçe buraya bir «Kasten» kelimesinin ilave 
edilmesini istiyor. Sayın Gökçe de bilirler ki, Ceza 
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Kanunumuzun sistemine göre suçlar, cürüm ve kaba
hat olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu, hapis ceza
sıyla cezalandırılan bir suç olduğuna göre, cürüm 
neviinden bir suçtur ve cürüm neviinden suçlarda da 
mutlak surette kasıt aranır. Bunu takdir edecek şüp
hesiz hâkimdir; yani dava açıldığında hâkim ince
leyecek, savunmasını alacak, konu üzerinde düşüne
cek, değerlendirecek ve ona göre hükmünü verecek
tir. Takdir edecek makam burada, önce tabiî savcı 
bu işe muttali alan, dava açmaya gerek görürse da
vayı açacaktır, ondan sonra hâkim değerlendirecek
tir meseleyi, takdir edecektir; eğer kastı yoksa el
bette ki hâkim beraat kararı verecektir, bir kasıt tes
pit ederse, o zaman mahkûmiyet kararı verecektir. 

©aşka soru var mı acaba Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Efendim, Sayın Ko

misyon Sözcüsü «Gelen memura yazdıramayan kişi 
bilahara listeler asıldığında yazdırabilir, bunu da 
yapmamışsa ancak cezaî takibata uğrayabilir,» şek
linde açıkladılar sanıyorum; fakat maddede «Gelen 
memura yazdırmama» var. O noktadaki açıklamayı 
ben belki yanlış anladım, özür dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Uyguner, buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FEVZİ 

UYGUNER — Sayın Başkanım; 

Ben Sayın Devrimsel'in verdiği misale göre bir 
açıklamada bulundum. Sayın Devrimsel'in verdiği 
misale göre, bir çiftçi, erken saatte, henüz sayım 
memuru gelmeden sokağa çıkma yasağına riayet et
meyerek tarlasındaki işine gitmiş... Burada iki fiil 
var : Bunlardan birincisi, sayım memuru gelmeden, 
sokağa çıkma yasağı bulunduğu ilan edilen gün bu 
yasağa uymamak, tarlasındaki işine gitmek. Bu, birin-

'ci fiil oluyor. Bunda seçmen kütüğüne yazılmama 
kastı var mı yok mu?.. Burası belli değil; ama İlan 
süresi içinde gidip yazılırsa, o zaman anlaşılır ki, 
bunun seçmen kütüğüne yazılmama kastı yok. O tak
dirde, zaten kesinleşme süresi geçmemiş olduğu için, 
seçmen kütüğüne yazılır ve hakkında dava da açılsa, 
bu kastının olmadığını seçmen kütüğüne yazılmakla 
ispat ettiği için, elbette beraat eder. Aslında hiç da
va açılmaz. 

Sayın Devrimsel'in esas endişesine geleceğim : Bu
rada teşekkül, edecek suç; kendisi evdedir, yazım 
memuru gelir, yazım memuruna, «Arkadaş, 'ben seç
men kütüğüne yazılmak istemiyorum ve sana da is
tediğin bilgiyi vermiyorum» derse, o takdirde bu

radaki yazıtoıama fiili teşekkül eder ve bundan da 
elbette ki ceza görür. İkinci misal de bu olabilir. 

Başka soru var mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Yok efendim, çok teşekkür, ede

rim, 
Değerli üyeler, Sayın Tosyalı'nın önergesinin 

dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza su
nacağım : Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler.... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi, ikinci satırda bulunan «Pazar» keli
mesindeki «P» harfini küçük. harf olarak değiştir
mek suretiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kütüğün Yazımında Esas Bilgi Kaynakları : 
MADDE 9. — Kütüğün yazımı sırasında formla

ra yazılacak bilginin tespitinde nüfus hüviyetv cüz
danı ve buna dayanılarak verilmiş olan evlenme cüz
danı, terhis belgesi ve benzeri resmî belgeler esas 
alınır. 

Muhtarların verdiği belgeler bu nitelikte kabul 
edilmez* 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yurt Dışında Bulunanlar : 
MADDE 10. — Yazım sırasında yurt dışında 

bulunan Türk vatandaşları, oy verme gününden ön
ceki onbeşinci gün saat 17.00'ye kadar son ikamet
gâhlarının bulunduğu yer ilçe seçim kuruluna pasa
portları ile başvurmaları ve oy verme yeteneğine sa
hip olmaları halinde sürenin geçmiş ve kütüğün ke
sinleşmiş olmasına bakılmaksızın kütüğe ve sandık 
listelerine dahil edilmelerine ilçe seçim kurullarınca 
karar verilir ve durum pasaportlarına işlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Burada «Teklifin onuncu 

maddesinin aynen kabul edildiği» yazılı bulunmakta
dır. Maddede «Oy verme yeteneğine...» deniliyor. 
Bunun «Yeterlik» olarak değiştirilmesini herhalde 
Komisyon kabul eder; bunu teklif edecektim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Uyguner, buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FEVZİ 

UYGUNER — Sayın 'Başkan, öneriyi kabul ediyo
ruz; ancak 3 üncü maddede de «Yetenek» kelimesi 
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geçti, maddî bir hata olarak kabul edilip, onun da 
aynı şekilde düzeltilmek üzere değerli üyelerin oyla
rına arz edilmesini talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
iSayın Gökçe, buyurunuz efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, bir önerge

miz olacak, izin verirseniz okuyayım; aynı zamanda 
önerge de arz edilmiş olur. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurunuz efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 

Biz 10 uncu maddenin sadece yurt dışında bulu
nan kişilere değil, yurt içinde de herhangi bir se
beple yazılmamış olanlara da teşmilini öneriyoruz. 

Şöyle ki : «Yazım sırasında yurt dışında bulu
nan vatandaşlarla yurt içinde herhangi bir sebeple se
çim kütüğüne yazılmamış olanlar oy verme günün
den önceki 15 inci gün saat 17.00'ye kadar son ika
metgâhlarının bulunduğu yer ilçe seçim kuruluna 
pasaportları veya nüfus hüviyet cüzdanlarıyla baş
vurmaları ve oy verme yeteneğine sahip olmaları ha
linde sürenin geçmiş ve kütüğün kesinleşmiş olmasına 
bakılmaksızın kütüğe ve sandık listesine dahil edilme
lerine ilçe seçim kurullarınca karar verilir ve durum 
pasaportlarına ve nüfus cüzdanlarına işlenir», şek
linde düzeltilmesini öneriyoruz. 

Takdir Yüce Kurulunuzundur. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Bayer, buyurunuz efendim. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Efendim, şimdiye 

kadar görüştüğümüz bütün kanun prosedürünü bo
zacak bir suiistimal maddesidir. Reddedilmesini tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIFAT BA-

YAZIT — Sayın Başkan, Kıymetli Danışma Mecli
sinin sayın üyeleri; 

Yurt dışında bulunan vatandaşların kütüğe alın
ması, esasen 298 sayılı Kanunda prensip olarak ka
bul edilmişti. 1979 senesinde Yüksek Seçim Kurulu 
3 milyon form gönderdi konsolosluklara. Biz bunları 
Komisyonda tartıştık. 3 milyon formdan nihayet 20 
bin forma cevap verilmiş, 3 nüsha gönderiliyor; bir 
nüshası yurt dışındaki seçmene verilecek, bir nüshası 
konsoloslukta kalacak, bir nüshası da Yüksek Se
çim Kuruluna gönderilecek. Yüksek Seçim Kurulun
daki Kütük Umum Müdürlüğünde kütüklere bun- j 

lar kaydedilecekti. 20 bin tane gelmiş. «1979 seçim
lerinde ne kadarı geldi bunların, oylarını kullandı?» 
dedik; tek 1 kişi gelip de oyunu kullanmamış. 

Bu durumda; «Kısa bir süre var, biz bunu ne 
yapalım?» diye düşündük; Vatandaşları da orada 
oysuz bırakmayalım dedik, «Ben de gidip memleke
timde anayasama bir oy vereceğim» der diye. Onun 
üzerine bu madde, Konsey Üyesinin Teklifi gibi, Ko
misyonda da tartışıldı, bu 15 günlük süreyi koyduk; 
15 gün içerisinde gelip de pasaportuyla, «Ben ana
yasanın halkoyuna sunulmasında oyumu kullanaca
ğım» derse, «Bu vatandaş da ilçe seçim kuruluna mü
racaat etsin, kurulun kararıyla seçmen kütüğüne ila
ve edilsin, oyunu kullanabilsin» denildi. 

Şimdi, memleket içindekilere gelince; memleket 
içindekileri de biz bunlara dahil edecek olursak, kü
tüklerin kesinleşmesinde bir kargaşalık olur. öteki
lerin kütükleri zaten daha evvel kesinleşmiş olur. 
Bu, ilave olarak bunlara bir cemile olsun diye yapıl
dı. Vatandaş memleketin içindedir, Süreler Yüksek 
Seçim Kurulunca mevkiine göre, mahalline göre, 
yerine göre kısıtlanacaktır. Son maddede zaten yet
ki veriliyor Yüksek Seçim Kuruluna. Bu müddetle
rin içerisinde kütüklerin kesinleştirilmesi, sandık lis
telerinin hazırlanması, tanzimi gerekiyor. Bunun için, 
memleket içinde kütüğe kaydedilmeyenlere tekrar bir 
süre vermek Kanunun düzenini bozar. 

Takdir Yüce Kurulundur. Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, yerimden, 

çok kısa konuşmak. istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Bir kere Sayın Bayer, «bir 

suiistimal maddesidir» buyurdular. Biz suiistimali tas
vip etmeyiz, kendisinin de tasvip etmeyeceğini sanı
yorum. ©unun bir sürçü lisan olduğuna inanıyorum; 
yoksa benim de cevabım aynı biçimde olacaktır. 
Biz hiç suiistimali tasvip etmeyiz. 

Efendim, bir yandan bir yasa getiriyoruz, «ya-
zılmıyanı 3 aydan 6 aya kadar hapsedeceğiz» diyo
ruz. Seçmen kütüğünü yazan memur geliyor, çok yor
gundur; «Evde bulunmadı» da demiyor, «Yazdırma
dı» deyip gidiyor. 

Biz, yurt dışından gelene 15 günlük süreyi tanı
mamıza rağmen, yurt içinde olana niçin tanımaya
lım?.. Yazılmamışsa, gelinmemişse evine, gitsin el
bette hakkını arasın. Ya gelen memur kasıtlı hareket 
etmişse, gitsin, itiraz etsin. Aslında, 298 sayılı Yasaya 

— 293 — 
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ABBAS GÖKÇE — Ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önergeye Sayın 

Komisyon katılmıyor. 
Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MUAM

MER YUL A — Sayın Başkanım; 
Sayın Gökçe'nin ifade buyurdukları, yazım sıra

sında yazılmayıp da bilahara yazılma keyfiyeti, bu
günkü Seçim Kütükleri Kanununda da var; askıdan 
sonra kendisi buna muttali olan kimsenin yazılma im
kânı. Fakat burada öngörülen bir ilkedir; kütüğe ya
zılanların kesinleşme ilkesidir. Burada Yüce Meclis 
sadece iki noktada, iki maddede bunları istisna kabul 
etmiştir, o istisnalardan avdet, sistemin tamamen ge
riye dönüşmesini gerektirir. 

Bu itibarla katılmıyoruz. Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Gökçe'nin önergesine Sayın 

Komisyon ve Sayın Hükümet Temsilcisi katılmamak
tadırlar. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi 3 üncü satırdaki «Oy verme yeteneğine» 
yerine, «Yeterliğine» şeklindeki değişiklikle oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
İtiraz ve Şikâyet Edebilecekler : 

göre bu mümkün de. Onu burada yinelemenin, tekrar 
etmenin ne sakıncası var?.. 

iBu yönden bana öyle geliyor ki, Sayın Komisyon 
Başkanımız yanılıyorlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Daçe, buyurun efendim. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Efendim, söylemek is

tediğim şu : 'Ben Sayın Bayer gibi «Suiistimal» deme
yeceğim; ama gerekçeyi, bu maddeyi Sayın Gökçe' 
nin söylediği istikamette genişlettiğimiz takdirde, 
şimdiye kadar kurmuş olduğumuz disiplini ortadan 
kaldırırız. Bunu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Kanun Teklifinde, yurt dışında çalışan vatandaş

larımızın anayasaya oy verebilmeleri hususu iyi bir 
biçimde düzenlenmiştir, Süre itibariyle; hatta şunu 
dahi söylemek mümkündür, kanunun yayımı tari
hinden itibaren yurt dışındaki işçilerimiz, eğer kütük 
çalışmaları başlamış ise, kendilerini hemen kaydetti-
rebilirler. 

Gelip bugünkü ulaşım imkânları içerisinde bir 
işçinin oy kullanması çok kısa bir zamanı kapsar; 
gelip oyunu kullanıp gidebilir. Yurt dışındaki işçiye 
tanınan süreyle, sürekli ikamet eden vatandaşa ta
nınan süre arasında elbette bir fark olması lazımdır. 
Bu fark, gerek Teklifte ve gerekse Komisyonumuz
ca benimsenen metinde çok iyi bir şekilde düzenlen
miştir ve metne sadık kalınması gerekir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. '. 
Sayın Bayazıt, şimdi açıklamanızı yapabilirsiniz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIFAT BA

YAZIT — Sayın Başkanım, kütüklere yazımla bir
likte itiraz yolları açıktır. Dışında kalanlar gelir, mu
ayyen süre içerisinde kütüğe kaydedilebilir. Sandık 
listeleri sandık bölgesinde ilan edilir; onun yine sü
resi vardır, vatandaş gelip ona itiraz edebilir. Yurt 
dışındaki vatandaşa bir defa bu hakkı veriyoruz, öte
kine iki defa 15'er gün müddet veriyoruz. Yurt dı
şındaki vatandaş da bir defa olsun, hiç değilse seçim
den 15 gün evvel gelsin de burada kaydolabilsin im
kânını verdik. 

Takdir Yüce Kurulundur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gökçe, bu açıklamadan sonra oylatmamı 

arzu ediyor musunuz? 

MADDE 11. — Bu Kanunda gösterilen kurulla
rın kesin olmayan kararlarına, oy kullanma yeterliği
ne sahip olanlar itiraz ve şikâyet edebilirler. 

Kütüğe vaki itiraz ve şikâyetler ilçe seçim kurul 
başkanlarınca incelenir, inceleme sonunda verilen ka
rarlara karşı il seçim kuruluna itiraz edilebilir. 

İtiraz üzerine il seçim kurulunca verilen kararlar 
kesindir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Yüksek Seçim Kurulunun Kararları : 
MADDE 12. — Yüksek Seçim Kurulunun re'sen 

veya itiraz veya şikâyet üzerine vereceği kararlar.ke
sindir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Gökçe. 

ABBAS GÖKÇE — 12 nci maddede bir önerge
miz var efendim. Madde yazılış biçiminden hatalı 
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efendim. «Yüksek Seçim Kurulunun re'sen veya iti
raz veya şikâyet üzerine vereceği kararlar kesindir.» 
deniyor. Halbuki şöyle olmalıdır : «Yüksek Seçim 
Kurulunun itiraz ve şikâyet üzerine veya re'sen vere
ceği kararlar kesindir.» Böyle olması lazım, bu konu
da da bir önergem var. 

BAŞKAN — Evet. Sayın Komisyon ve Hükü
met?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIFAT BA-
YAZIT — Katılıyoruz efendim. 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MUAM
MER YULA — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

Temsilcisi katılıyor. 
önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi önergedeki ifade ile oylarınıza 

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

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Giderler : 
MADDE 13. — Yüksek Seçim Kurulu giderleri 

ile halkoylamasına ilişkin her türlü giderler genel 
bütçeden ödenir. Bunun için gerekli ödenek Adalet 
Bakanlığı Bütçesi içindeki ayrı bir programda göste
rilen ödenekten sağlanır. 

Bu ödeneğin harcattmasında birinci derecede ita 
amiri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanıdır. 

11 ve ilçelerde yapılması gereken her türlü harca
maların ita amiri, il ve ilçe seçim kurulları başkanla
rıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Erginay, buyurun. 

AKİF ERGİNAY — Madde üzerinde önergem 
de var efendim, kısaca arz edeyim. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde önerge 
var efendim. 

Sayın Erginay, bir dakikanızı rica edeyim. 
Değerli üyeler, günlük çalışma saatimiz dolmuş

tur; fakat görüşeceğimiz bir iki madde var, bu Tasa
rının tamamlanması için Sayın Aksoy'un müzakere
lere devam hususunda bir önergesi var, Başkan ola
rak da bir önerge gelmeseydi ben aynı şeyi sizlere 
arz edecektim. Devam edilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 

Bu 13 üncü maddede bütçe tekniği bakımından 
bir hata ortaya çıkıyor, bunun sebebi, bundan sonra
ki gündem maddesinde ek ödenek hususunda tasarı
daki hükümle, buradaki hüküm birbirini tutmuyor. 
Aslında 13 üncü maddede Adalet Bakanlığı Bütçesi 
içindeki ayrı bir programdan bahsedilirse de böyle 
bir program yoktur ve ek ödenek için Bütçe Komis
yonumuzda kabul ettiğimiz 3 milyar 363 milyon lira 
da Maliye Bakanlığı Bütçesinin yedek ödeneklerine 
eklenmektedir. Bu itibarla verdiğim önergede bu 
13 üncü maddenin değiştirilmesi suretiyle Maliye Ba
kanlığının Bütçesinde yedek ödenek olarak gösterilen 
3 milyar 363 milyon liranın Adalet Bakanlığı Bütçe
sinde açılacak bir programa nakledilmesini amir bir 
hüküm olarak getiriyorum. Böyle konduğu takdirde, 
gündemdeki Bütçe Komisyonundan gelen hüküm de 
aynen çıkar ve normal bir şekil alır. Aksi takdirde 
Adalet Bakanlığı Bütçesindeki bu tahsisatın kulla
nılması, yani verilecek olan 3 milyar 363 milyonun 
kullanılması imkânı sakat olur. Böyle bir hükmü koy
duğunuz takdirde daha gerçekçi bir neticeye, daha 
tekniğe uygun bir neticeye varmış oluruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Erginay'ın önergesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin «Giderler» 

başlıklı 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Akif ERGİNAY ' 

Giderler : 
MADDE 1 3 — 1 inci fıkra : Yüksek Seçim Ku

rulu giderleri ile halkoylamasına ilişkin her türlü gi
derler genel bütçeden ödenir, bunun için gerekli öde
nek Adalet Bakanlığı Bütçesi içindeki ayrı bir prog
rama Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibinden 
aktarılacak ödenekten sağlanır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor musu
nuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIFAT BA-
YAZIT — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN-— Sayın Yula, Sayın Erginay'ın öner
gesine katılıyor musunuz? 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MUAM
MER YULA — Katılmıyoruz önergeye. Şöyle efen
dim, arz edeyim : Şimdi. Bütçede seçim işleri için Ada
let Bakanlığında 100 milyon ödenek var. Bunun yet
memesi halinde, zaten Maliye Bakanlığı Bütçesine 
bir intikal söz konusu, bu da ayrı bir kanunla söz ko-
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nusu olacağına göre, burada tekerrür mahiyetinde
dir, gerek olmadığı düşüncesiyle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yula. 
Değerli üyeler bu 13 üncü maddenin 1 inci fık

rası hakkında Sayın Erginay'ın önergesine Komis
yon katılıyor, Hükümet katılmıyor. Bu itibarla dik
kate alınması hususunu oylarınıza sunacağım. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... öner
genin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

1 inci fıkrayı dikkate alınmak üzere oyladığım 
için Sayın Bayazıt maddeyi önerge ile birlikte Komis
yona veriyorum. («Komisyon kabul etti» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade buyu
run. Komisyon katıldı, Hükümet katılmadı. Hükü
met katılmadığı için dikkate alınmak üzere oylarınıza 
sundum, kesin oylarınıza sunmadım. Lütfen, prosedü-

* rü değiştirmeyelim. Komisyona vereceğim, Komisyon 
zaten kabul ettiği için maddeyi yazacak verecekler
dir. Geldikten sonra, müzakere açmadan oylarınıza 
sunacağım, o zaman kesin kararınızı almış olacağım. 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Satmalma ve Avans : 
MADDE 14. — Bu Kanun gereğince yapılacak 

işler için lüzumlu satınalma ve kiralama işleri 2490 
sayılı Kanuna tabi olmaksızın yapılabilir. İlan zorun
lu değildir. 

Bu Kanun gereğince yapılacak işler için il ve ilçe 
seçim kurulu başkanlarının mutemet olarak görev
lendireceği seçim kurulu personeline yüzbin liraya ka
dar avans ve bu had içinde kalmak üzere mahsup 
edilen miktar kadar yeniden avans verilebilir. 

Yüksek Seçim Kurulu gerekli gördüğü hallerde 
avans miktarını artırabilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
İlke Kararları : 
MADDE 15. — Yüksek Seçim Kurulu; kütükle

rin oluşturulması ve oy vermenin sağlıklı bir şekilde 
ve zamanında yerine getirilebilmesi bakımından oy 
verme hakkını haiz olan herkesin kütüğe yazılması, 
kütüklerin askıya çıkarılma, askıda kalma, askıdan 
indirilme ve itiraz süreleri, kütüklerin kesinleşme ta
rihi, bunların sandık listelerine bölünmesi, sandık lis
telerinin askıda kalma, kesinleşme ve itiraz süreleri, 

kütük ve listelerin korunma ve saklanması ile itiraz 
ve şikâyetlere ilişkin hususları ilke kararlarıyla tespit 
ve tayin eder. 
• BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler:.. Madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Personel ile Araç ve Gereç Sağlanması : 
MADDE 16. — Yüksek Seçim Kurulu ile il ve 

ilçe seçim kurullarının başkanları bu Kanunda açık
lanan işlerin zamanında yetiştirilmesini sağlamak 
amacıyla yeteri, kadar personel görevlendirmeye yet
kilidirler. 

Genel ve Katma Bütçeli daireler, kamu iktisadî 
teşebbüs ve teşekkülleri, il özel idareleri, belediyeler, 
resmî ve özel bankalar, seçim kurulu başkanlarının 
personel, araç ve gereç istemlerini yerine getirirler. 

özürsüz olarak bu istemleri zamanında yerine ge
tirmeyen yukarıdaki kuruluşların sorumlu kişileri bir 
aydan üç aya kadar hapis ve beşbin liradan az olma
mak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurulları 
gerektiğinde ilgili sıkıyönetim komutanlıklarından 
da araç ve gereç isteminde bulunabilirler. 

(BAŞKAN — Değerli üyeler, bu madde ile ilgili 
Sayın Gökçe'nin değişiklik önergesi var, okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Üİ6 mcı maddemin dördüncü satırındaki «özel ban

kalar kelıimel'erinin çıkarılmasını ısaygılanmla arz ve 
teklif ederim^ 

Abbas GÖKÇE 
ABBAıS GÖKÇE — Efendim, önergemi açıklamak 

(istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ABBAS GÖKÇE — Seçim sırasında resmî daire

lerden araç ıtemıini eskiden beri, ı29'8 sayılı Yasanın 
kabulünden bu yana uygulana gelen tair keyfiyettir. 
Seçim kurulu başikanları resmî dairelere yazarlar, araç 
liısiterler ve araç gönderilir ve araç karşılıksız olarak 
Yüksek Seçim Kurulunun emrine verilir. Kamu hizme
tinin yüratüılmesi açışımdan 'bu zorunlu bir keyfiyet-
tor; ama resmî kuruluşlar dururken, özel bankalara da 
kanunla hiç ibir hukukî dayanağı olmadan bu yüküm
lüğü yüklemek hukuka ve hukukun prensiplerine uy
gun düşmez kanaatindeyim. Bir banka tüzel kişiliktir, 
özel kişilerden istenmesi ve bankalardan istenmesi 
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hukuka ayikıırıdır. Bu açıdan «özel bankalar» kelime
lerindin çıkarılmasına (işitiyorum. Takdirlerinize sunarım. 

Sayguarımıia. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu açıklamadan sonra Sayın Komisyonla, Sayın 

Hükümet Temsilcimizin görüşleri nedir? 
OEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN RIFAT BAYA-

ZIT — Sayın Başkanım katılmıyoruz, çünkü eski 2$8 
sayılı Kanunda da «bankalar» tabiri vardır; özel ve 
diğer resmî 'bankalar olarak tefrik yapılmamıştır. Tat-
ıbtiikatta da ufak kazalarda bazı özel bankaların şubesi 
•vardır, Oranın personelinden, 'araç ve gereçlerinden il
çe seçim kurumları yarariammaktadır. Resmî dairele-
rinlki kâfi gelmemektedir. Bumun fiçiiı Kanun tedvin 
edilmiştir.! 

Takdir Yüoe Kurulumdıurd 

ADALET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MUAM
MER YULA — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
'Değerli üyeler; 
Sayın GÖkçe'nin önergesini, dikkate alınması hu

susunda oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 16 ncı madde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
13 üncü madde Komisyondan gelmiştir. Komisyon

dan gelen şekli ile maddeyi okutuyorum : 

Giderler : 
Madde 13. — Yüksek Seçim Kurulu giderleri ile 

halkoylamasıma ilişkin her türlü giderler genel bütçe
den ödenir. Bunun için gerekli ödenek Adalet Bakan
lığı Bütçesi içindeki ayrı bir programa, Maliye Bakan
lığı Bütçesinin ilgili tertibinden aktarılacak ödenekten 
sağlanır. 

'Bu ödeneğin harcanmasında 'birinci derecede ita 
amiri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanıdır. 

İl ve ilçelerde yapılması gereken her türlü harca
maların ita amiri, il ve ilçe seçim kurulan başkanla
rıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi Komtisyondan gelen şekliy
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

l!7 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük : 
MADDE H7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
IBAŞKAN — Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

|lı8 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme : 
MADDE İS. — Bu Kamun 'hükümlerimi Bakamlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza sumuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Değerli üyeler; 
Tasarının leh ve aleyhimde konuşmak isteyen ilki. 

(sayım üyeye söz verebilirim. 
Buyurunuz Sayım Devrimsel, lehimde mi aleyhimde 

mi efendim? 
iFİKRÎ DEVRİMSEL — Aleyhinde efendim. 
Sayın 'Başkam, sayım üyeler; 
Danışma 'Meclisinin 'teşekkülümden itibaren bana 

göre geçeceğimiz demokratik düzenlin ilk basamağı 
olan temel bir yasayı 'bugün görüşüp, kabul ettik. Bu 
nedenle, ben Danışma Meclisime şükranlarımı ifade 
etmek (isterim. 

Ancak, bu yasanın görüşülmesinde İhama göre bazı 
noksanlıklar oldu. Yani, bu Yasa benlim aradığım ba
zı nitelikleri taşımadığından dolayı aleyhte söz aldım. 

Çok konuşuldu, kısa 'keseceğimi, önce yaş mese
lesi üzerinde duruldu. Bu tartışılabilir. Türkiye'de iki 
ıtemel Yasamız vardır. Türk Medenî Yasası ve Türk 
Ceza Yasası. Birimde medenî ehliyeti rüşt yaşı 18 yaş 
olarak tespit etmiş, birinde cezaî eMiyeti 18 yaş tespit 
etmiş. Askere alma yaşı dahi 20'dir. 

Şimdi, halen yürürlükte bulunan Siyasî Partiler Ka
nunu (Ki, biz onun yenisini yapacağız tabiî.) partiye 
üye olma hususumda rüşt yaşı olaraik reşit olmayı ka
bul etmiştıir. Bir şahıs partiye üye olabilecek, ilçe baş
kanı olabilecek, parti genel başkanı olabilecek; ama 
seçmen olamayacak ve bu yasaya göre Anayasanın 
halkoyuma sunulmasına rey veremeyecek. 

Belki 121 yaş uygundur. Özellikle belirtiyorum. Ya
ni 18 yaş olmayabilir, '21 olabilir; fakat o zaman tüm 
yasalarımızda ehliyet ve rüşt yaşımı bkieştirmek ve 
bunları yeniden ele almak lâzım. Yani yasalarımız ara
sında bir tutarsızhik var. 

Şimdi, burada konuşan 'arkadaşlarımız itidal, et
raflı düşünme, siyasî yeterliılük ve ehliyet diye üzerime 
basa basa söylediler. Bunlar suçta tarik ve mümeyiz 
olma niteliğini gösterir. Ceza Kanunu burada kişiyi 
asılacak kadar ehil kabul etmiş; ama şu düşüncesini 
bir kağıda yazıp, götürüp sandığa atmayı kabul et
miyor. > . . 

Muhterem üyeler; 
Türkiye'yi teröre götürenler siyasî düşüncesini san

dığa atmak suretiyle en az deşarj olamayan genç Ike-
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simi bir malzeme olarak (kullanıyorlar. Soğukkanlı ola- 1 
rak düşünmek lâzım. Bizim toplumumuzda ine kadar I 
yaşlanırsak yaşlanalım, babalar çocukları hep çocuk I 
görürler. Bundan kurtulmamız lâzım. Bu bir. I 

'İkincisi, 'buradaki konuşmalarda 112 Eylül öncesi 1 
terör olayları ve şu anda cezaevinde bulunan bir ke- I 
simi Türk gençliği ile eş anlamda telaffuz ettiler ve I 
«Dünyada bunun örneği yok» dediler. Dünyada bu- I 
günkü gençlik arasında Türkiye'deki bu örneğin bu- I 
lunmadığını bir mukayese 'ile söylediler. I 

Arkadaşlar; I 
IDünyada bir başka şey de yok. Dünyada hiç bir I 

lider kurduğu Cumhuriyeti ve geleceğini gençliğe ema- I 
net etmemiştir. Hiç bir lider kurduğu devleti ve re- I 
jimi gençliğe emanet etmedi; ama Türk gençliğine I 
Cumhuriyeti ve 'rejimi Atatürk emanet etmiştir. Te- I 
•rör olaylarına karışan, belli kişilerin malzeme olarak I 
kullandıkları kişilerle Türk gençliğini birbirine lütfen I 
karıştırmayalım. 'Bunu da özelikle belirtmek listiyo- I 
rum, I 

Bundan başka, yurt dışındaki işçilerin Anayasa I 
oylamasına katılmaları için bir çözüm getirilmemesi-. I 
nin bir noksanlık olduğu kanısındayım. I 

Ayrıca, (2! yaşın tespitinde mümkün olduğu İka- J 
dar çok insanın Anayasanın oylamasına katılmasını I 
sağlamak amaç iken, demokrasi, mümkün olduğu ika- I 
dar çok kesimin ve çok kişinin siyasî rejime katılma- J 
ısını gerekli kılar iken, o kadar kıskanç davrandık İki, j 
normal nüfus kanunumuzda dahi ay ve günü ibellıi ol- I 
mayanlar 1 Temmuzda doğmuş gibi işlem görürler de- I 
niyorken şimdi, biz ay ve günü beli olan bir insana; I 
ilkeyi koyuyoruz, 21 yaşını bittirmiş olan halkoylama- I 
ısına katılabilecektir, hemen arkasından bir uygulama I 
getiriyoruz; ay ve günü belli olmayanlar, o yılın son j 
ıgünü doğmuş olacaktır. 'Belki ilk ayının »ikinci günü I 
doğmuş olan adamın 111 ay '28 gününü gaspetmek hu-, I 
kuka, insafa sığar mı?.. 121 yaşını bitirmiş, 22 yaşından I 
ıgün almış demektir. Biz, şimdi 23 yaşlarındaki adamları 
oy sandığına getirir gibi davranıyoruz. Burada çok kıs
kanç ve duygusal davrandık kanısındayım. Bunu da I 
belirtmeden geçemeyeceğim. I 

'Bir de kısıtlı ve kamu hizmetlerinden yasaklıların I 
oy kullanmamaları gayet doğaldır. Onu kabul ediyo* I 
rum. Bundan ayrı olarak, ceza infaz kurumlarında hü- I 
kümlü ve tutuklu bulunanlar.. Biraz evvelki kısa açık- I 
lamamda da söyledim. Bana çok ters geldi. Trafik ka- I 
zası yapmış ve 'iki ay hapis olmuş, oezaevindedir. Bu 
adamın 'devlete küskünlüğü de yok, bağımsız hâkim ka- I 
rar vermiş, bu adam Anayasada oy kullanamayacak; | 
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ama arkadaşlar solda ve sağda vardır. Şimdi, belirte
rek söylüyorum. Hakkında sıkıyönetim mahkemesinde 
idam iddianamesi vardır, tahliye edilmiş ve dışarıda 
geziyor; fakat idam iddianamesiyle dava devam ediyor. 
Buna oy hakkı tanıyoruz. Şimdi bu nasıl bağdaşıyor. 
Şahsen, ben !İ5 - 116 yıllık uygulamacıyım, benim hu
kuk mantığım ve adalet duygum bunu almıyor. Şimdi, 
sıkıyönetim mahkemelerinin işi fazla olduğu için veya 
olayın niteliği itibarıyla soruşturma sonuçlandırılıp, 
mahkemeye 'intikali ettirecek safhaya gelemediğinden 
dolayı gözaltında bulunan ve 'belki onun da hakkında 
idam iddianamesi tanzim edilecek. Bu insana oy hakkı 
tanıyoruz, gözaltındaki' adama. Şimdi, ıbu da büyük 
çelişiklik bana göre. 

'Yalnız, aceleye geldi; böyle demokrasiye geçeceği
miz bu günlerde ilk önemli yasa olarak şükranla kar
şıladığım bu yasayı daha geniş ve çok enine boyuna 
linceleyip, buna çok demokratik bir nitelik vermemiz 
gerekirken bunlar olamadı. Siyasî suçları ve sıkıyö
netim mahkemelerinde halklarında kovuşturma yapı
lanları bundan ayrı tutabilirdik. Bunu da yapmadık. 

Bir konu daha var; bitiriyorum. Nüfus sayımın
da hepimiz görürüz ki, mahalleler sayılmadı. Şah
sen bilmiyorum; Yalova'da bizim mahalle sayılma
mıştı 1980 nüfus sayımında, bir mahalle sayılmadı* 
Niçin sayılmadı?.. Efendim sayım memurları yavaş 
hareket ettiğinden akşam oldu, saymadılar, gittiler. 
Şimdi hiçbir kimse kendi ihmalini söylemeyecek ta
biî; gittfik, mahallede kimse kapıya çıkmadı diyecek. 
örneğin doğuda olabilir, köylerde olabilir bu iş, ma
halle içinde olabilir ve bu kanun uygulamasından hep 
birlikte göreceğiz, adlî organın uygulamalarını da iz
leyelim, mahalleler sanık olacak. Bakınız memurlar 
gelecek, «Çıkmadılar kapıya» diyecek. Vatandaşı 
çağıracak hâkim soracak, «Hayır efendim bizim ma
halleye kimse gelmedi» diyecek. Çok kötü uygulama
lar çıkacak. Bu sıralarda oturuyoruz ama mesele tat
bikatta nasıl işleyecek, bunu İyi düşünmemiz lazım. 
Bu da büyük noksan oldu bana göre. 

Şimdi bütün bunlardan sonra geçeceğimiz demok
rasinin demokratik 'niteliklerini taşıyacak biçimde ol
gunlaşmadan bu Yasa aceleye gelmiş ve görüşmeleri 
tamamlanmıştır. Bu noksanlıkların Millî Güvenlik 
Konseyinde tamamlanacağı inancı bende tam olarak 
vardır. Bu nedenle oyum da müspettir. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Değerli üyeler; 
Kanun Teklifinin görüşülmesi sırasında bir sayın 

üyemizin «yetenek» kelimelerinlin «yeterliğe» çevril-
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meşine dair bir tekilifi olmuştu, onu bir maddede 
yaptık; fakat 3 üncü maddede yapmadık; yani Kanu
nun tümünü kesin oyunuza sunmadan evvel 3 üncü 
maddedeki ve baştan itibaren beşinci satırda bulunan 
«oy verme yeteneğine» yerine «yeterliğine» tarzında 
değiştirerek o maddeyi tekrar oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Ka<bu(l etmeyenler.... Kabul edilmiş-
tir.-

Değerii üyeler; 
Tasarının tümünü kesin olarak oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler.... Kabul etmeyenler.... Değerli 
üyeler, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin'in 2485 sa
yılı Kanun Hükümlerine göre Anayasanın Halkoyuna 
Sunulması için Hazırlanacak Oy Verme Kütüklerinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Danışma Meclisi
mizce kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. (Al
kışlar) 

Sayın Komisyona ve Sayın Hükümet Temsilcisine 
teşekkür ediyorum.: 

Değerli üyeler; 
Biliyorsunuz Anayasa Haziran ayı sonu ve Tem

muz ayının dik haftasında Genel Kurulumuza ve Sa
yın üyelere takdim edilecektir. Anayasanın tarafımız
dan incelenmesi için çalışmalarımıza bir süre ara ve
receğiz. Bu itibarla, gündemimizde bulunan ve mut
laka o ara verme gününe kadar .çıkarmamız gereken 
bazı yasaları görüşebilmemiz içlin, bazı günleri, daha 
evvel çalışma günü olarak tespit etmediğimiz günleri 
de çalışma günleri arasına katmamız gerekiyor. Bu iti
barla, Yüce Heyete, Meclise bir teklifte bulunuyorum. 
Yarınki Salı günü için, Salı günü öğleden sonra ça
lışmamız hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir, 

Yarın, 29 Haziran 1982 Salı günü saat 14.00'de 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 19.20 

mmm 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

iMl İNCİ BİRLEŞİM 

28 Haziran 1982 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

L — 6623 Sayılı Türk Hava Yoları Anonim Or
taklığı Kanununun 7359 Sayılı Kanunla Değişik 
6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Ra
poru. (1/169) (M.G.K. Devir) (S. Sayısı : 141) (Da
ğıtma taruM : 17.6.1982) 

X 2. — 2628 Sayıllı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanu
nuna Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun (Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/431) (S. Sayısı : 143 ve 143'e 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 18.6.1982) 

3. — Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Tasa
rısı ve Miıllî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
raporu. (1/410) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma TariM : 
25.6.1982) 

4. — Eşref Özcan Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/9) (S. Sayısı : 142) (Dağıtma 
tarihi: 24.6.1982) 

5. — Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER 
ve 15 arkadaşının, 5.11.1980 Tarih ve 2334 Sayılı 
«Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinde Gö
revlendirilecek Uzman Personele Yapılacak ödeme

lere Dair Kanuncun Adı ile Bazı Maddelerimin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (2/38) (S. Sayısı : 145) (Dağıt
ma tarihi: 23.6.1982) 

6. — 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Malî İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları. (1/135) (S. Sayısı : 
146) (Dağıtma tarihi: 23.6.1982) 

7. — Jandarma Genel Komutamı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat Celasun'un, 
22.5.1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanu
nunun 32 nci Maddesi ile 35 inci Maddesinin A/l 
Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
raporu. (2/46) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 
24.6.1982) 

8. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı 
KesMıesaibına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Orman 
Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu (Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonu raporu. (1/194) (S. Sa
yısı : 147) (Dağıtma tarihi : 24.6.1982) 

9. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 24 arkadaşınım, Emekli Sandıkları ile Malu
liyet, İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları Kanunlarına 
TaJbi Hizmetlerin Birleştirilmesine İlişkin, 5.1.1961 
Tarihli ve 228 Sayüı Kanunun 28.1.1970 Tarihi ve 
1214 Sayılı Kanunla Değişik 10 uncu Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifli ve Malî İşler 
Komisyonu raporu. (2/15) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma 
tarihi: 25.6.1982) 

••» ^>«-<» •»" 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 154 

Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Or
general Nurettin Ersin'in, 2485 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre 
Anayasanın Halkoyuna Sunulması İçin Hazırlanacak Oy Verme 
Kütüklerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonundan 4, Anayasa Komisyonundan 3 Üye Alınmak Su

retiyle Kurulan Geçici Komisyon Raporu. (2 /54) 

22 Haziran 1982 

DANIŞMA MBCLtSf BAŞKANLIĞINA 

2485 Numaralı Kanım (hükümlerine göre (hazırlanacak Anayasanın Halkoyuna Sunulması İçliıı Gerekli 
Oy ıVernıe Kütüklerinin (Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
K. K. K. ve Mili! Güvenlik 
Konseyi Üyesi 

GEREKÇE 

29 Haziran 19&1 tarihli ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Halkkınıda Kanun uyarınca hazırlanmakta olan 
Anayasa, Halk Oyuna Sunuluş Kanunu Hükümlerine göre Ha'Jkoylaımasına sunulacaktır. 

Anayasanın Halkoyuna sunuluşunun gerçekleşebiliri ösi için öncedien oy verme yeterliğine sahip vatandaşla
rın sağlıklı ve noksansız olarak tespiti zorunludur. Her ne kadar 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunda seçmen kütüklerinin düzenlenmesiyle ilgili hükümler yer almış ise 
de siyasî partiler feshedilmiş olduğundan 298 sayılı Kanunda yer alan kurum ve kuruluşların günün şartları
na uygun »şekle getirilmesine ihtiyaç vardır. 

Kütüklerin 11961'den bu yana olduğu gibi Adlî teminat altında hazırlanabilmesi için üst karar, yönetim 
ve denetim organı olarak Yüksek Seçim Kurulunun görevlendirilmesi tabiîdir. İlçe secim kurullarıyla sandık 
kurullarının siyasî partilerin bulunmadığından dolayı değişik bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. 

Anayasanın halkoyu oylamasında oy verme yeterliğine sahip vatandaşların, oylarını kullanmaları kütüğe 
istinat etmektedir. Kütüğe dayanılarak çıkarılacak oy kutlanma listelerinin düzenlenmesinde noksanlıklara, 
fazlalıklara, mükerrer yazımlara yer vermemek şarttır. Bu itibarla, oy kullanma yeterliğine sahip vatandaş
ların itiraz ve şikâyet haklarıyla bunların süratle karara bağlanması, eksikliklerin giderilmesi, yanlışların 
düzeltilmesi ve kütüğün hazırlanmasında her türlü kusur, ihmal Ve diğer suçları görüleceklerin cezalandırıl
ması, önemle dikkate alınması gereken hususlar. 

Yukarıda kısaca açıklanan sebeplerden ötürü yeni Anayasanın Halkoyu oylamasına sunulmasında oy kul
lanma yeterliğine sahip vatandaşların yazımı ve yazım sonucu elde edilecek, bilgilere göre; Kütüğün kuruî-
maJsı için yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir. 

IBu şekilde bir düzenlemeye gidilirken şu hususlar gözönünde bulundurulmuştur : 
il. 298 Numaralı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna zorunlu olarak 

istisna teşkil edecek nitelikteki hükümlere kanun teklifinde açık bir şekilde yer verilmiştir. 
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2. Bu Kanunda yer almayan hususlarda 298 sayılı (Kanun ve ilgili diğer kanunların, bu kanuna aykırı 
olmayan hükümleri uygulanacaktır. Bu itibarla 298 sayılı Kanunun değiştirilmesinde zorunluluk ve gerek bu
lunmayan hükümlerine kanun teklifinde yer verilmeyerek bu hükümlerin işlerliğine açıklık getirmek amacıyla 
genel nitelikte bir atıf yapılmasıyla yetinilmiştir. 

3. Oylamanın sağlıklı, süratli ve teminatlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla Yüksek Se
çim Kurulunla bu konuları düzenlemek üzere ilke kararları alma yetkisi verilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ -

1. Kanun teklifinin 1 inci maddesinde, 2485 sayılı Kanun hükümlerine göre Anayasanın halkoyuna su
nulmasında oy vereceklerin kütüklere yazılması ve sanlık listelerinin düzenlenmesinin bu Kanun hükümleri
ne göre yapılacağı belirtilmiştir. 

29 Haziran 198!1 tariih ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinde Yeni Ana
yasayı ve Anayasanın halkoyuna sunuluş Kanunu hazırlamak görevi Kurucu Meclise verilmiştir. Halkoyu
na sunuluşa esas olacak kütüklerin yazılması ve sandık listelerinin düzenlenmesi için gereken işlemleri ye
rine getirmek için ayrı bir düzenlemeye gerek bulunmaktadır. 

Kanun teklifinin genel gerekçe kısmımda da açıklandığı üzere ibu Kanunda yer almayan hususlarda 298 
numaralı Kanun ile ilgili diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanacaktır. 

2. Kanun Teklifinin 2 nci maddesi ile 298 sayılı Kanunun aylamaya katılma yaşı yönünden mevcut hü
kümlerine paralel hükümler getirilmiştir. 

3. Teklifin 3 üncü maddesinde 298 numaralı Kanunun 8 indi maddesinde yazılı kısıtlı veya kamu hizmet
lerinden yasaklı olanlara ek olarak ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tutuklu olarak bulunanların da 
kütüğe yazılmayacakları belirtilmiş ancak bunlardan yazımdan sonra tahliye ödilenler hakkında yapılacak 
işlemde gösterilmiştir. Aynı maddede oy verme tarihinde kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı durumda 
olanlar ile ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tutuklu olarak bulunanların oy kullanamayacakları belir
tilmiştir. 

4J Teklifin- 4 üncü maddesinde; Anayasanın oylamasının yapılacağı gözönümde tutularak genel seçimlerde 
veya yerdi seçimlerde ollduğu gilhi illerin seçim çevresi olmayıp bütün Türkiye'nin bu yönden tek bir oy ver
me çevresi olduğu belirtilmiş ancak, ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri bakımından her ilin bir oy ver
me çevresi olduğu açıklanmıştır. Oy verme kütüğünün de muhtarlık (bölgesi esas alınarak yapılacağı vurgu
lanmıştır. 

5. Kanun teklifinin 5 inci maddesi ilçe seçim kurullarını düzenlemektedir. 298 sayılı Kanunda ilçe se-
çiiim kurullarında siyasî partilerin de üye (bulunduracakları belirtilmiş olduğundan siyasî partilerin feshedil
miş bulunduğu dikkate alınarak bu madde düzenlenmiştir. İl Seçim Kurulları Hakkında 298 Sayılı Kanunda 
mevcut hükümler uygulanacağından bu konuda ayrı Ibir düzenlemeye gidilmesine gerek bulunmamıştır. 

6. Teklifin bu maddesi ilçe Seçim kurulu üyeliklerinin tespit ve tayini ile nitelikleri düzenlenmiştir. 
7., Teklifin 7 nci maddesinde sandık kurullarından ve teşekkül tarzlarından açık bir şekilde bahsedil

miştir. 
8. Kanun teklifinin 8 inoi maddesinde yazımla ilgili esaslar getirilmiştir. Kuşkusuz bu madde ile düzen

lenmemiş konularda .teklifin 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile yapılmış bulunan genel atıf sebebiyle 298 
sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri de uygulanacaktır. 

9. Kanun teklifinin 9 uncu maddesinde kütüğün yazılmasında esas tutulacak bilgi kaynakları gösterilmiş
tir. Maddede benzeri rösmî belgeler denmek suretiyle maddeye uygun biçimde resmî belgeleri belirleme yet
kisi Yüksek 'Seçim Kuruluna verilm'iştir. 

110. Teklifin 10 uncu maddesiyle yazım sırasında yurt dışında bulunanlardan bilaihara Türkiye'ye gelen
lerin oy vermelerini sağlamak için yeni bir düzenleme getirilmiştir. 

,11. Kanun teklifinin 11 inci maddesi itiraz ve şikâyet konularını düzenlemek'teldir. 
ıl(2. Teklifin 12 nci maddesi Yüksek Seçim Kurulunun bu Kanunun uygulanmasında vereceği kararla

rın kesin olduğunu belirtmektedir. 

Danışma! Meclisi (S. Sayısı : 154) 
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13. Kanun teklifinin 13 üncü maddesi Yüksek Seçim Kurulunun giderleriyle h'alfcöylaimasına ilişkin h'er 
türlü giderlerin genel bütçeden karşılanacağını göstermektedir. 

14. Teklifin bu maddesi bu Kanun gereğine© yapılacak satın alma ve görevlilere Verilecek avans işlem
lerini düzenlemektedir. 

15. Teklifin 15 inci maddesi ile Yüksek Seçim Kurulunla kütüklerin oluşturulması ve oy vermenin sağ
lıklı bir şekilde ve zamanında yerine getirilebilmesi için ilke kararları verme yetkisini tanımaktadır. Bu yet
kiye istinaden Yüksek Seçim Kurulu gerekli gördüğü takdirde askıda kalma sürelerini kısaltaibilecek ve zo
runlu diğer tedbirleri alabilecektir. M'addede Yüksek Seçim Kuruluna tanınmış olan bu yetki ile uygulamada 
özellikle süreler bakımından esneklik getirmiş olmaktadır.. 

16. Kanun teklifinin 16 ncı maddesi seçim kurullarının personel ile araç ve gereç ihtiyaçlarının aksak
sız olarak temin edilmesini amaçlamaktadır. 

17. Teklifin 17 nci maddesi yürürlükle ilgilidir. 
18. Kanun teklifinin 18 inci maddesi yürütmeyle ilgilidir. 

Anayasanın Halkoyuna Sunulması tçin Hazırlanacak Oy Verme Kütüklerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi Geçici Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Anayasanın Halkoyuna Sunulması 
İçin Hazırlanacak Oy Verme 25 Haziran 1982 

Kütüklerinin Düzenlenmesi Hakında 
Kanun Teklifi Geçici Komisyonu 

Esas No. : 2/54 
Karar No. : 2 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2485 sayılı Kanun hükümlerine göre Anayasanın halkoyuna sunulması için hazırlanacak oy verme kü
tüklerinin düzenlenmesi hakkında Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin tarafından yapı
lan kanun teklifi 23.6.1982 tarihinde kurulmuş olan geçici komisyona havale edilmiş olmakla bugün geçici 
komisyonda Hükümet ve Millî Güvenlik Konseyi temsilcileri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanının iştiraki ile 
yapılan toplantıda incelenip görüşüldü. 

Teklifin tümü ve maddeleri ayrı ayrı görüşülerek yapılmış olan inceleme sonunda başlık ve maddelere 
ilişkin değişiklikler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 

1. Teklifin başlığı, 2485 numaralı Kanunun adı gösterilmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 
2. Teklifin 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında başlığa uygun düzeltme yapılmış ve 2 nci fıkradaki hak

kında kelimesinden sonra «ki» eki ilave olunmuştur. 
3. Teklifin ikinci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

4. Teklifin üçüncü maddesinin birinci ve son fıkralarındaki «olarak» kelimeleri metinden çıkarılmış ve 
ikinci fıkrasındaki ancak kelimesinden sonra virgül konulmuş ve son fıkranın birinci satırındaki «tarihinden» 
sonraki noktalı virgül, virgül olarak düzeltilmiş ve bu satırdaki «halde» kelimesinden sonra virgül konulmuş 
ve madde bu değişikliklerle benimsenmiştir. 

5. Teklifin dört ve beşinci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul olunmuştur. 
6. Teklifin altıncı maddesi, bir numaralı bendin ikinci satırındaki «süreleri» kelimesinden sonra «de» 

ekinin konulması ve iki numaralı bendindeki «partinin üyesi» deyimi yerine «parti» deyimi yazılması sure
tiyle kabul edilmiştir. 

7. Teklifin yedinci maddesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
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8. Teklifin sekizinci maddesinin son fıkrasına açıklık getirilmesi için «kesin hüküm giyenler» deyimi ye
rine «kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanlar» deyimi yazılmak suretiyle madde kabul edilmiştir. 

9. Teklifin dokuzuncu maddesinin birinci satırındaki «formalara» kelimesi «formlara» olarak düzel
tilmiştir. 

10. Teklifin onuncu ve onbirinci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
11. Teklifin onikinci maddesi redaksiyon yönünden yapılan ufak değişikliklerle Komisyonumuzca ay

nen kabul edilmiştir. 
12. Teklifin onüçüncü maddesinin ikinci fıkrasındaki «harcamasında» kelimesi «harcanmasında» olarak 

düzeltilmiştir. 
13. Teklifin ondört ve onbeşinci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
14. Teklifin onaltıncı maddesinin madde başlığındaki «temini» deyimi «sağlanması» olarak düzeltilmiş 

ve maddenin ikinci fıkrasındaki «daireler» kelimesinden sonra virgül konulmuş ve madde bu şekliyle kabul 
edilmiştir. 

15. Teklifin yürürlüğe ilişkin onyedi ve yürütmeye ilişkin onsekizinci maddeleri Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Raporumuz Danışma Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT Halil ERTEM M. Fevzi UYGUNER 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Halil GELENDOST Kemal DAL Recep MERİÇ 
Kâtip Üye Üye 

Tevfik Fikret ALPASLAN 
Üye 
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KARA KUVVETLERİ KOMUTANI VE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ ÜYESİ ORGENERAL 
NURETTİN ERSİN'İN TEKLİFİ 

2485 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyuna Sunulması İçin Hazırlanacak Oy Verme Kütük
lerinin Düzenlenmesi Kakında Kanun Teklifi 

Amaç : 

MADDE 1. — 2485 sayılı Kanun hükümlerine göre Anayasanın halkoyuna sunulmasında oy verecek
lerin kütüklere yazılması ve sandık listelerinin düzenlenmesi bu Kanun hükümlerine göre yapılır. 

Bu Kanunda yer almayan hususlarda 298 numaralı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun ile ilgili diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Oylamaya Katılma Yeterliği : 

MADDE 2. — Anayasanın halkoyuna sunulmasında yirmibir yaşını bitiren her Türk vatandaşı oy verme 
hakkına sahiptir. 

Bu maddenin uygulanmasında herkes, nüfus kütüğünde doğduğu ay ve günün yazılmış olup olmadığına 
bakılmaksızın, nüfus kütüğünde gösterilen doğum yılının son günü doğmuş gibi işleme tabi tutulur. 

Kütüğe Yazılmayacak ve Oy Kullanamayacak Kimseler : 

MADDE 3. — Kütük yazımı sırasında; kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar veya ceza in
faz kurumlarında hükümlü veya tutuklu olarak bulunanlar kütüğe yazılmazlar. 

Ancak yazım sırasında hükümlü veya tutuklu oldukları için kütüğe yazılmayanlardan bilahara tahliye 
edilenler, oy verme gününden önceki onbeşinci gün saat 17.00'ye kadar ikametgâhlarının bulunduğu yer 
ilçe seçim kuruluna tahliye edildiklerine ilişkin belge ile birlikte başvurmaları ve oy verme yeteneğine sa
hip olmaları halinde sürenin geçmiş ve kütüğün kesinleşmiş olmasına bakılmaksızın kütüğe ve sandık liste
lerine dahil edilmelerine ilçe seçim kurullarınca karar verilir. 

Önceden kütüğe yazıldıkları halde oy verme tarihinde; kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar 
veya ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tutuklu olarak bulunanlar oy kullanamazlar. 

Kütükte Esas Alınacak Bölge : 

MADDE 4. — Halkoyu oylamasında, millî sınırlar oy verme çevresidir. 
İl seçim kurullarının görev ve yetkileri bakımından her il bir oy verme çevresidir. 
Oy verme kütüğü, muhtarlık bölgesi esas alınarak yapılır. 

İlçe Seçim Kurulu : 

MADDE 5. — İlçe seçim kurulu, Yüksek Seçim Kurulunun tespit ve ilan ettiği tarih ve süre içinde bir 
başkan ile dört asıl ve dört yedek üyeden kurulur. Görev süreleri Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilir. 
İlçedeki en yüksek dereceli hâkim kurulun başkanıdır. Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır, bir üyenin katılma
dığı toplantıya kendi statüsündeki en yaşlı yedek üye çağırılır. 

İlçede aynı derecede birkaç hâkim bulunduğu takdirde en kıdemlisi, kıdemde eşitlik halinde en yaşlısı 
ilçe seçim kuruluna başkanlık eder. 
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ANAYASANİN HALKOYUNA SUNULMASI İÇİN HAZIRLANACAK OY VERİME KÜTÜKLERİ
NİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ GEÇİCİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

2485 Numaıraifa Kurucu Meclis Hakkandaikli Kanun Hü küırtleria*e Göre Aniaıyasanın Haûikojtjııa Sunulması 
tein Hazırlaınacalk Oy Verme Kütükleri rtin I>üzeaılenmıestnıe Dalir Kanun Teklifli 

Amaç : 

/MADDE 1. — 2485 Numaralı Kurucu Meclis Halk kındaki Kanun (hükümlerime göre Anayasanın (halkoyu
na sunulmıasınlda oy vereceklerin kütlüklere yazılması ve ısandılk listelerinin düzenlenmıesi hu Kanun hüküm
lerine igötre yapılır. 

Bu Kanunda yer alknayan hususlarda 298 numaralı (Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkındaki Kanun ile ilgili diğer kanunların fbu kanu na aykırı olmayan hükümflerli uygulanır. 

ıMADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi Komiısıyo numuzca aynen kabull edibnişltlir. 

Kütüğe Yazılmayacak ve Oy Kullanamayacak Kimseler : 

'MADDE 3. — Kütük yazımı sırasında; kısı/tlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar veya ceza infaz 
kurumlarında hlükümiü veya ıtütufklu bulunanlar kütü ğe yazılmazlar. 

AnbaJk, yazım ısırasi'nıda hükümlü veya itutuıMu oldukları içim kütüğe yazılmayanlardan bilahare tahliye 
edilenler, oy verme gününden önceki onlbeşinci gün saat 17.00'ye kadar ikametigâihllannıın bulunduğu yer 
ilçe seçlim kuruluna Itahliye edildiklerine ilişkin heliğe ile hirlikte başvurmaları ve oy verme yeteneğine sahip 
olmaları halinde sürenin geçmiş ve kütüğün kesiinleş rntiş olmasına balkilmafcsızın kütüğe ve sandık lıisftelerine 
dahil edilmelerine ilçe seçim kurullarınca karar verilir. 

Önceden kütüğe yazıldılkları halde, oy verme tari hinde, kıisıltık veya kamu hizmetfteriinden yasaklı olanlar 
veya ceza İnfaz kurumllarında hükümlü veya tutuklu bulunanlar oy kullanamazılar. 

•MADDE 4. — Teklifin dördüncü maddesi Korniş yonumuzca a/ynen kabull edilmiştir. 

IMADDE 5. — Teklifin 'beşinci maddesi Kamisyo nuınıüzca aynen 'kabul edMmişlDir. 
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(Kara Kuvvetleri Komutanı ve Mıillî Gülvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ensin'in Teklifi) 

İlçe Seçim Kurulu Üyelikleri : 

MADDE 6. — ilçe seçim kurulu başkanı kurulun asıl ve yedek üyelerini aşağıdaki esaslara göre tespit 
ve tayin eder. 

1. iki asıl ve iki yedek üye ilçe merkezinde görev yapan Devlet memurları arasından memuriyet süre
leri esas alınarak, iki asıl ve iki yedek üye halkoyu oylamasında oy kullanma yeterliği bulunan ve çevre
sinde iyi olarak tanınan okur - yazar kimseler arasından seçilir. 

2. ilçe seçim kurulunun asıl ve yedek üyelerinin 1.1 Eylül 1980 tarihinde herhangi bir siyasî partinin 
üyesi veya yasama organı üyesi olmamaları gerekir. 

Sandık Kurulu : 

MADDE 7. — Sandık kurulu bir başkan ile dört asıl ve dört yedek üyeden kurulur. 
ilçe seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kurulu üyeleri ile görüşerek, sandığın kurulacağı oy verme böl

gesi içindeki veya dışındaki oy kullanma yeterliği bulunan ve ilçe seçim kurulu üyelikleri için aranan nite
liklere sahip kimseler arasından bir başkan ile dört asıl ve dört yedek üye tespit ve tayin eder. 

Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmemesi halinde, yerine en yaşlı kurul üyesi başkanlık eder, bu 
halde veya asıl üyelerden birinin bulunmaması halinde kurul yedeklerle tamamlanır. 

Yazım : 

MADDE 8. — Anayasanın halkoyuna sunulmasına esas olacak kütüğün düzenlenmesi için gerekli bil
gileri toplamak amacıyla bütün Türkiye'de aynı zamanda, 1982 yılı Eylül ayının ilk Pazar günü, Yüksek 
Seçim Kurulunun gözetim ve denetiminde yazım yaptırılır. 

Yazım, görevlilerin insan oturan yerleri birer birer gezip oy kullanma yeterliğine sahip kimseleri görme
leri suretiyle yapılır. 

Yazım günü saat 05.00'ten itibaren, yazımın bittiği alışılmış araçlarla ilan edilinceye kadar görevlilerden 
başka kimselerin bulundukları yerlerden ayrılmaları yasaktır. 

Yazım ve denetim işleminin her halde aynı gün saat 19.00'a kadar bitirilmiş olması gerekir. 
Oy kullanma yeterliğine sahip olanların yazım için gelen memurlara kendilerini yazdırmaları zorunludur. 

Bu zorunluluğa uymayanlar üç aydan altı aya kadar hapis ve beşbin liradan az olmamak üzere ağır para ce
zasıyla cezalandırılır. 

Bu suçtan kesin hüküm giyenler beş yıl süre ile genel ve yerel seçimler ile bunlara bağlı ara seçimle
rinde aday olamazlar ve oy kullanamazlar. 

Kütüğün Yazımında Esas Bilgi Kaynakları : 

MADDE 9. — Kütüğün yazımı sırasında formlara yazılacak bilginin tespitinde nüfus hüviyet cüzdanı 
ve buna dayanılarak verilmiş olan evlenme cüzdanı, terhis belgesi ve benzeri resmî belgeler esas alınır. 

Muhtarların verdiği belgeler bu nitelikte kabul edilmez. 

Yurt Dışında Bulunanlar : 

MADDE 10. — Yazım sırasında yurt dışında bulunan Türk vatandaşları, oy verme gününden önceki 
onbesinci gün saat 17.00'ye kadar son ikametgâhlarının bulunduğu yer ilçe seçim kuruluna pasaportları ile 
başvurmaları ve oy verme yeteneğine sahip olmaları halinde sürenin geçmiş ve kütüğün kesinleşmiş olması
na bakılmaksızın kütüğe ve sandık listelerine dahil edilmelerine ilçe seçim kurullarınca karar verilir ve durum 
pasaportlarına işlenir. 
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(Anayasanın Halkoyuna Sunulması İçin Hazırlanacak Oy Verme Kütüklerinin Düzenlenmesi Hakkımda 
Kanun Teklifi Geçidi Komisyonunun Kabul Ettiği Meitin) 

İlçe Seçim Kurulu Üyelikleri : 

MADDE 6. — ıllçe seçim 'kurulu başkanı (kurulun asıl ve yedek üyelerini aşağıdaki esaslara göre tespit 
ve tayin öder. 

1J iki asıl ve diki yedek üye ilçe merkezinde görev yapan Devlet mamurları arasından mıemuriyöt' süre
leri de esas alunaralk, iki asıl ve ilki yedek üye halkoyu oylamasında loy (kullanma ydterlıiği 'bulunan ve çevre
sinde iyi olarak itaınınan okur-yazar kimsdler arasından seçilir. 

2* iliçe seçim kurulunun asıl ve yedek üyelerimin il! Eylül 1980 tarihlinde herhangi bir siyasî parti veya 
yasama organı üyesi o'lmıamaları gerdkir. 

MADDE 7, — Teklifin yedinci maddesi Komisyo numuztoa aynen kabul edilmiştir, 

Yazım : 

MADDE 8. — Anayasanın halkoyuna sunulmasına esas olacak kütüğün düzdnlenımesi için (gerekli bilgi
leri toplamak amacıyla bütün Türkiye'de aynı zaman da, ıl9»8ı2 yılı Eylül ayının lil'k Pazar (günü, Yüksek Se
rim (Kurulunun gözetim ye dendtiminde yazım yaptırılır. 

Yazim, (görevlilerin insan dturan yerleri birer birer gezip loy Ikuilianıma ydteırliğine isaihip kimseleri görme
leri suretüyile yapılır. 

Yazım günü saat 05.00'ltıen itibaren, yazımın bittiği alışılmış araçlarla İlan edilinceye ikadar görevliler
den başka kimselerin bulundukları yerlerden ayrılmaları yasaktır.. 

Yazım ive denetim işlemimin her hailde aynı yün saat 19.00'a İkadar ibiCiırüllmiş olması gerekir. 
Oy kullanıma ydterliğine sahip olanların yazım liçin gelen memullara kendilerini yandırmaları zorunludur. 

Bu zorunluluğa Uymayanlar üç aydan altı aya kadar Ihapis ve beşbin liradan az olmamak üzere ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. 

iBu suçtan kesin'leşimiş ımahkûmiydti bulunanlar beş yıl süre ile genel ve yerdi seçimler dle bunlara bağlı ara 
seçimlerinde aday olamazlar ve oy kullanamazlar. 

Kütüğün Yazımında Esas Bilgi Kaynakları: 

MADDE 9. — Kütüğün yazıımı sırasında formlara yazılacak bilginin tespitinde nüfus hlüviıydt cüzdanı 
ve Ibuna dayanılarak (verilmiş olan evlenme cüzdanı, terhis 'belgesi ve benzeri 'resmî belgeler esas alınır. 

Muhtarlarım verdiği ıbdllgdler bu riitelikte kabul edil mez.: 

MADDE 10. — Teklifin onuncu maddesi Komisyo numuzca aynen kalbul ddilmiştir, 

Danışma! Meclisi (S. Salyısı : 154) 



— 10 — 

(Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin'in Teklifi) 

İtiraz ve Şikâyet Edebilecekler : 

MADDE 11. — Bu Kanunda gösterilen kurulların kesin olmayan kararlarına, oy kullanma yeterliğine sa
hip olanlar itiraz ve şikâyet edebilirler . 

Kütüğe vaki itiraz ve şikâyetler ilçe seçim kurul başkanlarınca incelenir, inceleme sonunda verilen ka
rarlara karşı il seçim kuruluna itiraz edilebilir. 

İtiraz üzerine il seçim kurulunca verilen kararlar kesindir. 

Yüksek Seçim Kurulunun Kararları : 

MADDE 12. — Yüksek Seçim Kurulunun re'jsen veya şikâyet veya itiraz üzerine vereceği kararlar ke
sindir. 

Giderler : 

MADDE 13. — Yüksek Seçim Kurulu giderleri ile halkoylamasına ilişkin her türlü giderler genel büt
çeden ödenir. Bunun için gerekli ödenek Adalet Bakanlığı Bütçesi içindeki ayrı bir programda gösterilen öde
nekten sağlanır. 

Bu ödeneğin harcanmasında birinci derecede ita amiri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanıdır. 
İl ve ilçelerde yapılması gereken her türlü harcamaların ita amiri, il ve ilçe seçim kurulları başkanlarıdır. 

Satmalına ve Avans : 

MADDE 14. — Bu Kanun gereğince yapılacak işler için lüzumlu satınalma ve kiralama işleri 2490 sayılı 
Kanuna tabi olmaksızın yapılabilir, ilan zorunlu değildir. 

Bu Kanun gereğince yapılacak işler için il ve ilçe seçim kurulu başkanlarının mutemet olarak görevlen
direceği seçim kurulu personeline yüzoin liraya kadar avans ve bu had içinde kalmak üzere mahsup edilen 
miktar kadar yeniden avans verilebilir. 

Yüksek Seçim Kurulu gerekli gördüğü hallerde avans miktarını artırabilir. 

İlke Kararları : 

MADDE 15. — Yüksek Seçim Kurulu; kütüklerin oluşturulması ve oy vermenin sağlıklı bir şekilde ve 
zamanında yerine getirilebilmesi bakımından oy verme hakkını haiz olan herkesin kütüğe yazılması, kütük
lerin askıya çıkarılma, askıda kalma, askıdan indirilme ve itiraz süreleri, kütüklerin kesinleşme tarihi, bunla
rın sandık listelerine bölünmesi, sandık listelerinin askıda kalma, kesinleşme ve itiraz süreleri, kütük ve liste
lerin korunma ve saklanması ile itiraz ve şikâyetlere ilişkin hususları ilke kararlarıyla tespit ve tayin eder. 

Personel ile Araç ve Gereç Temini : 

MADDE 16. — Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının başkanları bu Kanunda açıklanan 
işlerin zamanında yetiştirilmesini sağlamak amacıyla yeteri kadar personel görevlendirmeye yetkilidirler. 

Genel ve katma bütçeli daireler, kamu iktisadî teşebbüs ve teşekkülleri, il özel idareleri, belediyeler, 
resmî ve özel bankalar, seçim kurulu başkanlarının personel, araç ve gereç istemlerini yerine getirirler. 

Özürsüz olarak bu istemleri zamanında yerine getirmeyen yukarıdaki kuruluşların sorumlu kişileri bir ay
dan üç aya kadar hapis ve beşbin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurulları gerektiğinde ilgili sıkıyönetim komutanlıklarından da 
araç ve gereç isteminde bulunabilirler. 
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(Anayasanın Halkoyuna Sunulması İçin Hazırlanacak Oy Verme Kütüklerinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi Geçici Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

'MADDE (lil. — Teklifin ombirinci .maddesi iKomis yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Seçim Kurulunun Kararları : 

MIADDIE 12. — Yüksek Seçim K u>r ulunun resen veya itiraz veya şikayet üzerine 'vereceği kanarlar ke
sindir. 

Giderler : 

MiADDE 13. — Yükseik Seçim Kurulu giderleri ille ıhallöoyllaımaisına ilişlkin ıher itürlü <giderter .genel büt
çeden ödenir. Bunun 'için (gerekli ödenek Adalet Balkan lığı Bütçesi iç/indeki ayrı ibir programda 'gösterilen öde
nekten sağlanır. 

IBu ödeneğim harcanımıasurada birinci derecede ita amiri, Yülkfsek ISeçim Kurulu .Başkanıdır. 
İl ve ilçelerde yapılması gereken her türUü harcama ların ita amiri, il ve ilçe seçim kurulları başkanları

dır.. 

MADDE H4. — Teklifin .ondördüncü maddesi Ko misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

iMADD'E 15. — Teklifin ortbeşinci maddeci Korniş yonumuzca aynen Ikabu'l edilmiştir. 

Personel ile Araç ve Gereç Sağlanması : 

iMADDE 16. — Yülkselk Seçim Kuru'lu ile iıl ve ilçe seçim kurulMannun 'başkanları bu .Kanunda açıiklanan 
işlerin zamanında yeftiş"tirilırmesi<n!i .sağlamak amacıyla yeteri 'kadar personel görevllendirmeye yetkinidirler. 

Genel <ve Ikaitma Bütçeli daireler, îkamu iktisadî te şebbüs ve teşekkülleri, İH özel idareleri, 'belediyeler, 
resımî >ve özel .bankalar, ıseçim kuruilu /başkanlarının petısonel, araç ve gereç istemelerini yerine getirirller. 

Özürsüz .olarak ıbu {sitemleri zamanında yerine getirmeyen yulkarıdalki ikuruluşların sorumlu (kişileri bir ay
dan üç aya Ikadar ihapis ve beşibin liradan az olmamak üzere ağır para oezasıyla cezalandırılırlar. 

Yüksek Seçim Kurulu .ille il ve ilçe seçim kurulları gerektiğinde ilgili sıkıyönetim IkomuttanlliiMarmdan da 
araç ive gereç isteminde Jbulun'albilirler. 
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(Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Nure'ttin Ersin'in Teklifi) 

Yürürlük : 

MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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— 13 — 

(Anayasanın Halkoyuna Sunulması İçin Hazırlanacak Oy Verme Kütüklerinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi Geçici Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 17. — Tekllifin oreyedinoi maddesi Komisyonumuzca aynen fcabuil edilmiştir.' 

MADDE 18. — Töküüfiın onisekizinci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

t 
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