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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

TBMM'nin kuruluşunun 63 üncü Yıldönümü do
layısıyla, Sayın Cvunhurbaşkanımız ve MGK üyele
rinin de huzurlarıyla toplanan Genel Kurulda: 

Kibrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denk-
taş'ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay
ramı dolayısıyla en iyi dilek ve temennilerim' bildi
ren telgrafı Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

23 Nisan 1920'de TBMM'de Yüce Milletimizi 
temsil etmiş olan Birinci Dönem Milletvekillerinin 
adları okundu. 

Başkan ve Üyeler, Günün anlam ve önemini be
lirten konuşmalar yaptılar. 

25 Nisan 1983 Pazartesi günü saat 14.00te top
lanmak üzere Birleşime saat 12.20'de son verildi. 

Sadi IRMAK 
Başkan 

Ati Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhu

riyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının İda
rî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. (1/673) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.1983) (Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonuna : 25.4.1983) 

Rapor 

2. Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu (Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler, Adalet, Malî İşler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
(387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

»• • •« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTtP ÜYELER : Ali Nejat AL PAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 89 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısı ve Ana
yasa Komisyonu Raporu. (1/672) (S. Sayısı : 386) (1) 

(1) 386 S. Sayılı Basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» Bölümünde, 
birinci sırada yer alan Milletvekili Seçimi. Kanunu 
Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 
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Sayın Komisyon lütfen yerini alsın efendim. 
Anayasa Komisyonu hazırdır. 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 

kutlanmasından hemen sonra, bugün demokratik si
yasî hayatın, çoğulcu parlamenter düzenin en önemli 
ve vazgeçilmez unsuru ve simgesi olan Seçim Kanu
nu üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

Anayasa ve Siyasî Partiler Kanunundan sonra 
Seçim Kanunu Danışma Meclisinin çıkaracağı üçün
cü büyük Kanundur. Diğer bir deyişle, Yüce Mecli
simiz, mevcudiyetinin esası olan bir Kanunu daha 
görüşmeye, en önemli görevlerinden birini daha ifa
ya hazırlanmaktadır. . 

Sayın üyeler; 
Yüce Meclisin yapacağı çalışmada büyük bir dik

kat ve titizlikle, değerli bilgilerinizi esirgemeden, her 
zaman olduğu gibi, bu Tasarıyı da olgunlaştırarak en 
güzel biçimde Türk Milletinin hizmetine sunacağı
mızdan kuşkumuz yoktur. Seçmenlerin serbestçe oy
larını kullanmaları, seçimin eşit, gizli ve yargı dene
timi altında yapılması yanında, getireceğiniz sistemle 
Türk Milletinin anlayabileceği, karışık olmayan, uy
gulaması basit ve büyük ölçüde oy kaybına neden 
olmayacak bir çerçeve içine alınacağından kuşkumuz 
yoktur. 

Sayın üyeler; 
Tasarının Genel Kurulumuzdan geçmesinden son

ra, Millî Güvenlik Konseyince kabul ve ilanıyla bir
likte Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve onun mümtaz ko
mutanlarının vermiş oldukları asker sözünün değeri 
bir kere daha anlaşılacak ve artacak, demokrasiye 
geçiş takviminde gösterilen titizliğin anlamı ve inancı 
daha da yücelecektir. 

önemli bir neden olmadığı takdirde, 1983 Sonba
harında yapılacağı anlaşılan seçimlerle birlikte, millî 
iradenin temsilcilerinin bu çatı altında toplanmaları 
ile çoğulcu parlamenter demokratik düzen bütün un
surları ve mevcudiyeti ile sağlam temeller üzerinde 
tesis edilmiş olacaktır. Ne var ki, bu Yüce Mecliste 
bulunacak milletvekillerinin, hangi görüşe sahip olur
sa olsun, bilmeleri gereken en önemli husus, Türk 
siyasî hayatının kısır çekişmelere asla tahammülü ol
madığıdır. Temennimiz, Anayasanın 80 inci madde
sinde de açıklığa kavuşturulduğu üzere, seçildikleri 
bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti 
temsil ettiklerini asla unutmamalarıdır. Türk toplu
munun huzur ve refaha ihtiyacı vardır. Bu çatı altın
da bulunacak kişilerin, karşılıklı anlayış içinde, yal-
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nız millet ve Devlet için var olduklarını unutmadan 
çalışmaları; gerek iktidarda, gerek muhalefette bu
lunmaları halinde bile, bir hizmet yarışı içinde olma
ları en büyük umudumuzdur. 

Siyasî faaliyetin başladığı ve parti kuruluşlarının 
yaklaştığı bugünlerde, bu duygular, içinde, Kanun 
Tasarısı üzerindeki çalışmalarınızda, şahsım ve Baş
kanlık Divanı adına başarılar diler, Danışma Meclisi
mizin gelecek parlamentolara da örnek olacağı umu
du ile hepinize sonsuz saygılar sunarım. (Alkışlar) 

Sayın üyeler; Milletvekili Seçim Kanunu Tasarısı 
ve Anayasa Komisyonu Raporu üzerindeki görüşme
lere başlamış bulunuyoruz. 

Başlangıçta, Raporun okunup okunmaması husu
sundan sonra, Sayın Komisyon Başkanı Aldıkaçtı'ya 
söz vereceğim efendim. 

Sayın üyeler; Raporun okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret bu
yursun... Kabul etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmiştir efendim. 

Raporu okutuyorum : 
(Anayasa Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Anayasa Komisyonu 

Raporunu dinlemiş bulunuyorsunuz. Söz sırası Ko
misyon Başkanı Sayın Aldı'kaçtı\ia. 

Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Anayasa Komisyo
nunun hazırladığı Raporu dinlemek üzere toplanan 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; değerli arkadaşlarım; 

Anayasa Kom'isyonumuz 29 Haziran 1981 tarih ve 
2485 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) fıkrası uya
rınca, Yüce Meclisimizin hazırlamakla yükümlü bu
lunduğu Seçim Kanunu Tasarısını hazırlamak göre
vini Komisyonumuza vermiş ve Komisyonumuz da 
çalışmaların 15 Nisan 1983 günü sonuçlandırmıştır. 

Kurucu Meclisimizin temel konulara ilişkin son 
tasarrufu olacak bu Tasarıyı, sunuş Raporumuzda da 
belirtmeye çalıştığımız gibi, sizlere duyurmakla onur 
duyuyoruz. Onur duyuyoruz; çünkü demokrasimizin 
gelişmesinde yeni aşamadaki Devlet faaliyetleri bu 
üç temel kanuna göre düzenlenecektir ve bu aşama
da bu kanunlar, yeni aşamasında Devletimizin faaliyet
lerini düzenlerken, biz onlara 'katkıda bulunmuş, on
ların yapılmasını büyük ölçüde sağlamış olmakta
yız. 

Türkiye Cumhuriyetinin yeni demokrasi düzeni
nin kurulmasında temel rolü olan bu kanunların ya
pılmasından dolayı, Danışma Meclisinin değerli üye
leri aziz arkadaşlarımız da hiç şüphesiz ki, Anayasa 
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Komisyonu üyeleri gibi büyük bir huzur içinde, mut
luluğun doruğunda bulunmaktadırlar. 

Nasıl mutlu olmayalım ki, demokrasiye doğru 
milletçe gelişmemizde, demokrasi kurallarının yeni
den işleyebilmesi için son işlemi yapmaktayız, son 
sayfayı çevirmek üzereyiz. Bu mutlu gelişmede Yüce 
Meclisimizin sayın üyelerinin, hepimizin katkısı el-
betteki bulunmaktadır. 

Bu konuda değerlendirmeyi geleceğe bırakarak, 
şimdiye kadar bilinçle, Atatürk İlkeleri doğrultusun
da demokrasi düzenimizi yeniden işler hale getirmek 
çabalarına katılmış bulunan Danışma Meclisi üyeleri
nin, bundan sonraki gelişmelerde eserin korunmasına, 
Devlet faaliyetlerinin oluşması, uygulanması ve de
netlenmesine katılmak İstemelerinin en doğal hakla
rından biri olarak görmek gerektiğini belirtmek iste
rim. 

Aziz arkadaşlarım; 
Biraz evvel de arz ettiğim gibi, Anayasa Komis

yonumuz çalışmalarına büyük bir dikkatle başlamış 
ve 23 Mart 1983 günü toplanarak iki alt komisyon 
oluşturmuştur. Bu alt komisyonlardan birisi seçim 
sistemini düzenlemekle, diğeri de Seçim Kanununun 
diğer maddelerini ele almakla yükümlü idi. Fakat, 
halledilmesi gereken ilk soru, 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun ne olacağı idi; bu Kanun henüz 
yürürlükten kaldırılmamıştı. Komisyonumuz yaptığı 
inceleme sonunda, 306 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununun bazı maddelerini değiştirmek yerine, yeni
den tümüyle ele alarak yeni bir seçim kanunu yap
mayı uygun ve doğru bulmuştur ve çalışmalarını bu 
istikamete yöneltmiştir. 

Sonra, çözümlenmesi gereken en mühim soru; se
çim sistemi olarak belirmiştir. Acaba 1960 yılına 
kadar uygulanmakta olan çoğunluk sisteminin her
hangi bir türüne dönmek mi gerektiği, yoksa nispî 
temsil sisteminin çeşitlerinden birini mi kabul etmek 
sorunu, Komisyonun çalışmalarına konu olmuştur. 

Bu çalışmalar sonunda, nispî temsilin d'Hondt 
Sistemini koruma fikri benimsenmiştir ve Tasaıfı bu 
temel ilkeye göre oluşturulmuştur. 

Tasarının hazırlanması sırasında Yüce Meclise da
ha önce arkadaşımız Ender Ciner'le beraber bir tek
lifte bulunan arkadaşımız Orhan Baysal'ın görüşleri 
alınmıştır; kendisi dinlenmiştir, kendisine teşekkür 
ederim. 

Diğer taraftan, kabul ettiğimiz sistem yahut da 
daha doğrusu müzakere ettiğimiz sistem, Kıbrıs Türk 
Federe Devletinde daha önce bir ölçü içerisinde uy
gulanmış olduğu için, o sırada burada tesadüfen bu-
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lunan Kıbrıs Türk Federe Devleti Yüksek Mahkemesi 
emekli Başkanı Sayın Ülfet Emin'den de ricada bu
lunduk. O da geldi, Kanunun Kıbrıs'taki uygulaması 
hakkındaki görüşlerini Komisyonumuza duyurdu; ken
disine burada yine teşekkür ederim. 

Bunun dışında, birçok arkadaşlarımız bize görüş
lerini koridorlarda, kuliste duyurdular ve şunu özel
likle belirtmek isterim ki, Anayasa Komisyonuna aşağı 
yukarı 18 aydır Başkanlık etmek onuruna erişmiş 
bir arkadaşınız olarak şunu belirtmek isterim ki, 
Anayasa Komisyonu olarak ne Anayasanın yapılma
sında ne de Siyasî Partiler Kanununun hazırlanmasın
da bu şekilde yoğun ilişkiler içinde bulunmadık. Ger
çekte, Komisyon üzerinde çeşitli kuruluşlar görüş
lerini dolaylı surette kabul ettirmek 'istediler ve bun
dan dolayı da, Komisyon çalışmaları belki biraz 
uzadı yahut daha güç koşullar içerisinde geçti. Fakat, 
Komisyonumuz sorunu ele alırken, biraz evvel açık
lamaya çalıştığım gibi; seçimin, demokrasinin daha 
açıkçası, temsili rejimin işleyebilmesi iç'in zorunlu bir 
işlem olduğu noktasından hareket etmiştir; esasen 
başka türlü düşünmek de mümkün değildir. 

Bir temsilî rejim tasavvur edebiliyor musunuz ki, 
millî iradeye göre kurulup işleyecek; fakat bu tem
silî rejimde seçim olmayacak. Seçimle Yasama Mec
lisi oluşturulur, Yasama Meclisindeki çoğunluğa gö
re (Hükümet sistemini burada dikkate almak gere
kir) Devlet Başkanı seçilir, Bakanlar Kurulu kurulur 
ve Devlet iktidarı oluşur. 

Bundan dolayıdır ki, m'illî iradenin hâkim oldu
ğunu söyleyen demokratik bir düzende seçimsiz bir 
gelişme yahut da bir oluşma düşünülemez. 

Seçim; 'bizim kabul ettiğimiz demokrasi anlayı
şında; burada «bizim kabul ettiğimiz demokrasi an
layışı» dediğimiz zaman, İngiltere'den ayrılarak Kara 
Avrupasının demokrasi anlayışını benimsediğimizi 
belirtmek 'isterim. Yani, İngiltere'de olduğu gibi İn
giliz sistemi, Fransız düşünürü Montesquieu'nün 
açıklamış bulunduğu gibi, aslında Montesquieu, «Halk, 
devlet yönetmeye ehil değildir; fakat seçim yapmaya 
ehildir. Halkın seçtiği kişiler sınırsız, anayasa kural
larına uygun olarak devleti idare ederler» der ve bun
dan da meşhur bir atasözü çıkmıştır; derler ki, «İn
giliz Parlamentosu, sadece kadını erkek ve erkeği 
kadın yapamaz; bunun dışında her şeye muktedir
dir.» 

Halbuki, Kara Avrupasında demokrasi anlayışı, 
halkın kendini idare etmekte ehliyetsiz olduğu felse* 
fesine dayanmaz; Kara Avrupasında ve bizim de-
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fnokrasi anlayışımızda, nüfusu milyonlara varan mo- J 
dern çağlarda doğrudan demokrasi uygulanamaya
cağından, doğrudan demokrasinin -ıygulanması müm
kün olmayacağından, temsilî rejime; halkı, milleti 
temsil eden kişilerin milletçe seçilmesine başvurulur. 
Bu seçilenler, millet adına millî iradeyi kullanırlar ve 
devleti yönetirler. 

Ancak, 'bilindiği gibi, 'bir hukuk düzeninde bir 
iradenin hukukî sonuç doğurabilmesi için 'birtakım 
koşullar gerekir; yarii, millî iradenin de hukukî so
nuç doğurabilmesi için birtakım koşulların bir ara
ya gelmesi zorunludur. Bu zorunluluğun 'başında, ira
denin serbestçe açıklanabilmesi sorunu vardır. Yani, 
bir millet iradesini serbestçe açıklamışsa, seçmen I 
iradesini serbestçe açılamışsa, bu irade hukukî so
nuç doğurur ve rejim meşruluğunu bu iradenin ser
bestçe açıklanmasından alır. 

Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, bu I 
iradenin serbestçe açıklanabilmesi, seçmenin tek bir I 
liste önünde değil, birçok liste önünde bulunmasıyla I 
mümkündür. Seçmen, adaylar arasından dilediğini I 
seçebilmek hakkına sahip olabilmelidir, seçmenin I 
önünde çeşitli partilerin bulunduğu bir düzen geti- I 
rilmelidir. Bundan dolayıdır ki, tek parti düzenle
rinde seçmenin iradesini zorunlu olarak tek bir liste I 
üzerinde kullanması halinde, o toplumlarda elbette- I 
ki demokrasiden ve rejimin meşruluğundan bahsedi
lemez. I 

Şu halde, ortaya çıkan fikir, her şeyden önce de- I 
mokrasinin, temsili rejimin meşruluğunu, seçimlerin I 
serbestliğinden almasıdır ve açıklanan serbest İrade I 
bir itimat beyanı olduğundan, ortaya çıkan ilk soru, I 
bu itimat beyanının ne zaman gerçekleştiğinin kabul I 
olunduğudur. Diğer bir deyişle, bir aday kaç oy alır- I 
sa millî iradenin temsilcisi olabilecektir, m'illî irade I 
adına konuşabilecektir?.. Soruna bu açıdan bakıldığı I 
zaman, gayet kolay olarak, âdeta tabiî bir hukuk I 
kuralı gibi bir gerçekle karşılaşırız. Mademki parla- I 
mento milletin temsilcisidir, o halde parlamentoya da I 
anayasa düzeninin men etmediği bütün fikir ve akım- I 
ların temsilcilerinin bulunmasına imkân verecek bir I 
seçim sisteminin konması zorunludur. Teorik olarak I 
varılan bu görüş, pratikte gerçekleşememektedir; I 
çünkü daha insanlar dediğimiz şekilde bir seçim sis- I 
temini bulamamışlardır yahutta uygulamaya koya- I 
mamışlardır. I 

Seçim sistemleri oluşturulurken, doğal olarak sî- I 
yasî hayatların gelişmesi sonunda, sadece parlamen- I 
tonun, milletin aynası olması fikri değil; fakat aynı | 
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zamanda devlet faaliyetlerinin düzenlenmesi sorunu 
da dikkate alınmıştır yahutta bu sorunun dikkate 
alınması zorunluluğu ile karşılaşılmıştır; çünkü «Hü
kümet istikrarı, devlet faaliyetlerinde istikrar, kuv
vetli 'hükümet» kavramları ortaya atılmıştır ve bu 
kavramlar ortaya atılınca, ister istemez seçim sistem
lerinde çeşitli ayrıntılara girilmiştir. 

Bugün değerli arkadaşlarım, Anayasa Hukukun
da belki temel olarak üç büyük hükümet kavramı ile 
karşılaşırız. Bunlar, bilindiği gibi, Başkanlık Hükü
meti Sistemi, Parlamenter Hükümeti Sistemi, Meclis 
Hükümeti Sistemidir. Fakat, seçim kanunlarına bak
tığımız zaman, 80'e yakın seçim kanununun varlığı 
ile karşılaşırız ve bütün bu seçim kanunları, adalet ve 
istikrar ilkesine, bağlı olarak görülürler, meydana ge
tirilirler; fakat oluşturulurken, biraz evvel Yüce Mec
lise arz etmeye çalıştığım gibi, «Hükümet istikrarı, 
devlet faaliyetlerinde istikrar ve kuvvetli hükümet» 
kavramları sorunun, mekanizmanın içine girer ve ona 
belirli, birbirinden farklı istikametler verir. O kadar 
ki, bugün demokrasinin beşiği sayılan İngiltere ve 
İsviçre gibi devletlerin seçim sistemleri brbirinden ta
mamen farklıdır. Şunu da arz etmek isterim ki, size 
sunduğumuz sistem, İsviçre Seçim Sisteminden esin
lenen Kıbrıs Sisteminden dolavlı suretle aktarılan,ve 
memleketimizin gereklerine, gerçeklerine uydurulma
ya çalışılan 'bir seçim sistemidir. 

İngiltere ve İsviçre Seçim Sistemlerinin birbirin
den tamamen farklı olmasının yanı başında, Fransa, 
Belçika, Hollanda, Batı Almanya, İtalya, Avusturya, 
Yunanistan, Danimarka, Norveç ve İsveç gibi diğer 
ülkelerde de birbirinden farklı seçim sistemleri var
dır. Binaenaleyh, belki biraz abartarak diyebiliriz ki, 
seçim sistemi Anayasa Hukukunun millilik taşıyan 
en kuvvetli müesseselerinden birisidir. Her millet 
kendine göre seçim sistemini oluşturmaktadır. 

Bu sayım ve bu seçim sistemlerinin birbirinden 
farklı olması, çok önemli bir neticeye bizi ulaştır
maktadır. O da; demokrasinin her şeyden önce fer
din düşünce hürriyetine ve bu düşünce hürriyetinin 
sağlanması şartı olan, karşılıklı saygı ilkesine dayan
dığını göstermektedir. Düşünce hürriyetini kutsal ola
rak kabul eden ve bunun sağlanma şartı olan karşı
lıklı saygı ilkesine uyan iktidarlar, seçim sistemi ne 
olursa olsun, toplum tarafından, millet tarafından 
kabul edilmekte ve rejim meşru olarak görülmekte
dir. Bunun içindir ki, İngiltere'deki Seçim Sistemin
de bazen ülke düzeyinde azınlıkta olan bir partinin 
Parlamentoda çoğunluğu aldığı görülmektedir ve bu 
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çoğunluktan çıkan iktidarlar, hiç bir tartışmaya yol 
açmadan devlet faaliyetlerini düzenleyebilmetotedir. 
Bu noktayı değerli arkadaşlarımın dikkatlerine sun
mak isterim. 

Ancak; bu değerlendirme, bir seçim sistemlinin 
sadece siyasî faktörlerin ışığı altında, etkisi altında 
kalarak düzenlenmesi gerektiği sonucuna bizi götür
mez. Buna dayanarak konan bir seçim sistemi, kısa 
bir süre sonra dağılmaya, fonksiyonunu yitirmeye 
mahkûmdur. Elbette ki temelde, temsilcilerden ku
rulu parlamento, temsilcilik niteliğini kazanabilmek 
için, toplumun minyatür bir örneği olmalıdır, bir ör
neğini teşkil etmelidir. Eğer bu şekilde kurulan mec
lislerde devlet İdaresi mümkün olamıyorsa; partiler 
aralarında anlaşıp, gerektiğinde koalisyon hükümet
leri kuramryorlarsa, milletvekilleri maddî menfaatler 
karşılığında parti değiştiriyorlarsa, durum, toplumda 
devlet birliğine olan inancın sarsıldığını, milletin ka
derde, tasada ve kıvançta ortak bir »toplum, bir bü
tün olmaktan çıktığını gösterir; yani toplum hasta
lanmış, patolojik bir hal ortaya çıkmıştır. Bu gibi 
hallerde, «Muhakkak demokrasiyi gerçekleştireceğiz» 
diye, demokrasiye en yakın olduğunu sandığımız ve
yahut tasarladığımız bir seçim sisteminde İsrar etmek, 
devletin dağılıp parçalanmasına, hatta milletin ba
ğımsızlığını yitirmesine yol açar. Bu hastalık halinin 
tedavisinde yardımcı unsurlardan birisi (tekrar edi
yorum, altını vurgulayarak sizlere arz ediyorum) 
yardımcı unsurlardan birisi, yasama meclisinde dev
let faaliyetlerinin istikrarını sağlayacak hükümeti de
vamlı olarak destekleyen, hükümet krizlerini önle
yen bir çoğunluğun bulunmasıdır. Seçim istemi, o 
zaman bu duruma göre düzenlenmelidir, işte Komis
yonumuz, seçim sistemini, bu sorunlarını çözebilmek 
için oluşturmuştur. Seçmenin hürriyetini sağlayabil
mek için, seçmen iradesinin serbestliğini sağlayabil
mek için bir düzen meydana getirmiştir. Evvela seç
mene, bir siyasî partiye oy veriyorsa, muhakkak o 
siyasî parti lehinde oyunu kullanmak istiyorsa, o si
yasî partinin seçilecek milletvekili sayısının iki kat 
adayı arasından dilediğini seçmek imkânını sağla
mıştır. Seçmene, ayrıca karma liste yapmak hakkını 
vermiştir. Bu arada, seçmenlerin adaylar içinden se
çecekleri milletvekillerini daha iyi tanıyabilmelerini 
sağlamak için seçim bölgelerini daraltmıştır; en fazla 
yedi veyahut yediye yakın sayıda milletvekili çıkar
tacak seçim bölgeleri oluşturulması emredilmiştir. 
Bu bölgeler Yüksek Seçim Kurulu tarafından çizi
lecek sınırlar içerisinde olacaktır ve Yüksek Seçim 
Kuruluna bu görevin verilmesi, herhangi bir siyasî 

tercihin iktidarlarca yapılmasına yol açacak, sağla
yacak bir durumu oluşturmamak, bir durumu engel
lemek amacına yöneliktir. 

'Siyasî partiler açısından ise, bildiğiniz gibi, artık 
çok tartışılan % 10 baraj ve illerde de seçilecek mil
letvekili sayısına, alınan toplam oyların bölünmesiyle 
elde edilecek seçim sayısı ve bu seçim sayısını aşa
mayan partilerin paylaşmaya katılamayacakları ilke
si konmuştur. 

Diğer taraftan, uzun tartışmalara yol açan, dev
letin radyo ve televizyondan yararlanmak yetkisi, si
yasî partiler arasında aldıkları oylara oranla tespit 
edilecektir. Ancak, bu ilk seçimlerde böyle bir sayı 
olmadığından,. siyasî partiler bu konuda eşit olarak 
yararlanacaklardır. 

Böylece, bir taraftan seçmene, 356 sayılı Kanu
nun getirdiği hürriyetten yahutta irade serbestliğin
den daha fazlası getirilmiş ve diğer taraftan da, si
yasî partilerin Mecliste temsilci tayin ettirebilmek 
yetkisi sınırlanmıştır. O kadar sınırlanmış olmasına 
rağmen, elbette ki siyasî partiler memleket içindeki 
faaliyetlerine, Anayasaya uygun olarak devam ede
bilecekler ve yeniden ondan sonraki seçimlere katıla
bileceklerdir. 

Öyle sanıyoruz ki, getirdiğimiz sistem, sağlıklı bir 
ortama varılması için gerekli reformlardan birini ger
çekleştirmektedir. ve açıklamamın ortalarında belirt
meye çalıştığım gibi, getirdiğimiz sistemin dünyanın 
en adil ve en demokratik sistemi olduğunu da savun
muyoruz, sadece bu sistemin memleket gerçeklerine 
uygun, memleketimizin içünde bulunduğu durumdan 
çıkması için yardımcı nitelikte bir Kanun Tasarısı 
olduğunu ve birçok defalar bu kürsüden siz aziz ar
kadaşlarımdan bazılarının açıkladıkları gibi, bizim 
de duyurmaya çalıştığımız gibi, asıl inkılapların, asıl 
ıslahat çabasının kafalarda olduğunu ve bunun da 
temel aracının gelecekteki siyasilerimiz, politikacıla
rımız olduğunu bir kere daha belirtmek isteyerek, 
hazırladığımız Tasarının elbette ki, her zaman oldu
ğu gibi sizlerin yardımıyla oluşacağını, daha kusur
suz bir hale geleceğini düşünerek, bu Tasarının Mil
letimizin demokrasi yolundaki gelişmesinde yararlı 
bir unsur olmasını diler, hepinizi saygıyla selamla
rım aziz arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 
Başkanı. 

Sayın üyeler, Kanun Tasarısı üzerinde 45 arka
daşımız söz almıştır, tik söz sırası Sayın önder'indir. 
Sayın önder, buyurun efendim. 

— 6 — 
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NAZMİ ÖNDER — Sayın Başkan, çok değer
li arkadaşlarım; 

Milletvekili Seçimi Kanun Tasarısını görüşmeye 
başlamış bulunuyoruz. 

Sözlerime başlarken, milletimize açıkladığı de
mokrasi takvimini büyük bir azim ve kararlılıkla, 
günü ve saati geldikçe gerçekleştirmekte olan Sa
yın Millî Güvenlik Konseyimize ve onun varlığında 
Türk Silahlı Kuvvetlerine derin şükranlarımla, say
gılarımı sunuyorum. 

Bu tasarıyı büyük bir gayretle hazırlayan Ana
yasa Komisyonumuzun Başkanına ve değerli üyeleri
ne teşekkürlerimle, saygılarımı sunmayı bir görev 
addediyorum. 

7 Kasım 1982'de tamamiyle millî bir eser olan ye
ni Anayasayı kabul ettik. Bu Anayasa, Türk siyasî 
hayatına yeni hedefler, yeni kuruluşlar getirmektedir. 
Yeni Anayasa ile siyasî hayatımız ve bu hayatın iş
lemesinin çerçevesi belirlenmiş, ana kurallar içinde 
yeniden düzenlenmiştir. Kısacası, meydana getirdiği
miz yeni bir hukuk düzeni içerisinde yeni bir siyasî 
hayata imkân verilmiştir. Anayasamızın getirdiği 
yeni hedefler, koyduğu yeni prensipler, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi içerisinde ve seçimle işbaşına ge
lecek siyasî iktidarlar tarafından gerçekleştirilecek
tir. 

Demokratik rejimlerde siyasî partiler seçim yoluy
la iktidara gelirler, iktidarı paylaşırlar veya etkiler
ler. Millî irade, siyasî hayatın kaynağını teşkil eder. 
Bu iradenin hür, her türlü etkiden ve kuşkudan uzak, 
doğru ve kolay bir yoldan gerçekleştirilmesi asıldır. 
Cumhuriyetimizin temel nitelikleri bu iradenin, açık
ladığımız özellikleriyle oluşmasını zorunlu kılmakta
dır. Aynı şekilde, Anayasamızın tanıdığı temel hak ve 
hürriyetleri de, ancak bu yolla sağlanır. Serbest bir se
çim, seçmen iradesinin, belirttiğim gibi, açık, kesin ve 
doğru oluşması anlamındadır. Aynı zamanda, seçmen 
iradesine hukukî bir sonuç sağlar. Bu suretle seçilen
lerin, seçenlerin iradelerinde meşrulukları ortaya çı
kar. O halde, millet temsilcilerinin meşruluğu, serbest 
bir seçimle, seçmen iradesinin açık, kesin, doğru ve 
en kolay şekilde ortaya çıkması sonucudur. Temsil
cilerine meşruluk kaynağı olan iradenin en geniş ve 
araya hiçbir engel girmemeksizin oluşması, rejimin var
lığı ve sağlıklı işlemesi bakımından temel esastır ve 
ölçüdür. Seçim, millet iradesinin parlamentoya yansı
masının sonucudur. Bu yansımanın nasıl olacağı, tam 
olarak nasıl yansıması gerektiği meselesi, bizi seçim 
sistemlerine götürür ve mesela bir tercih meselesi or-
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taya çıkar. Bugün çok sayıda seçim sistemlerinin or
taya çıkmasının nedeni de, yapılan tercihlerden doğ
maktadır. 

Tasarıyı inceler ve değerlendirirken, hangi ölçü
leri kullanacağımız ve kullandığımız .ölçülere göre 
Tasarıdaki hükümlerin ne derece millî menfaatleri
mize, halkımızın ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap 
vereceği önemli bir konudur. Elimizde hangi ölçü 
vardır; Tasarı bu ölçüye göre nasıldır?.. 

Genel olarak bilimsel yaklaşımla seçim sistemleri
nin incelenmesinde ve değerlendirilmesinde iki ölçü
ye başvurulur. Bu ölçülere, «Seçim sistemlerinin ilke
leri» de denir. Birinci ölçü, fayda ölçüsüdür veya il
kesidir. 

Fayda ilkesi, bir seçimde seçmenlerin çoğunluğu
nun tercih ettiği partinin iktidara gelmesinin sağlan
masıdır. Bu sistemi iyi ve faydalı bulanların ana ge
rekçesi, «Doğrudan demokrasi sistemi uygulansa idi 
ne netice alınacaksa, getirilen sistem de en az ona 
yakın bir netice vermelidir.» şeklinde ortaya konur 
ve bu sisteme «çoğunluk sistemi» denir. 1960 yılına 
kadar Türk siyasî tarihinde bu sistem uygulanmıştır. 

İkinci ilke veya ölçü ise adalet ilkesidir. Burada 
düşünülen veya tercih edilen esas, verilen her oyun, 
temsil ettiği siyasî görüşün parlamentoya yansıması
dır ki, adalet ilkesi sonucu nispî temsil sistemi ger
çekleşmiştir. 

Nispî temsilde çeşitli siyasî fikir ve amaçları takip 
eden partiler, parlamentoda temsil edileceklerdir. 
Her ülkenin şartları ve imkânları, nispî temsil esasın
da birçok değişik şekiller almıştır. O halde, seçim 
sistemini ortaya konan bir seçim kanunu ile oluştu
rurken veya incelerken, memleketin şartlarını da dik
kate almak gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Açıklamaya çalıştığım bu görüşler içerisinde, Ta

sarının, getirdiği sistemin nispî olması bakımından 
adalet ilkesine dayandığını söylemek mümkündür; 
açıkça bu ifade edilmiştir. Ancak, acaba bu sistem 
ülkemizin şartlarına uygun mudur? Seçmenin ira
desini kolayca yansıtacak bir durumda mıdır?.. Bu 
suallere verilecek cevaplarla getirilen sistemi incele
mek gerekmektedir ve sonuca da ancak bu şekil
de varılabilir. 

Bu bakımdan, düşüncem şudur ki, Anayasanın iş-
ley;ş tarzı, Türkiye'nin problemlerinin halledilmesi, 
Anayasada gösterilen hedeflere varılabilmesi, şu an
da huzurunuzda bulunan Milletvekili Seçimi Kanu
nunun alacağı son şekle bağlı olacaktır. 
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Anayasamızda belirtilen, gerek temel hak ve hür
riyetlerin gerçekleştirilmesi, gerekse Anayasamızın 
öngördüğü kanunların çıkarılması, yeni kuruluşların 
işleyişleri, alınacak tedbirler ve çıkarılacak kanunlar, 
elbette ki siyasî partilerin tutumlarına ve bünyelerine 
bağlı olacaktır. 

Bugün Türkiye'mizin içinde bulunduğu en önem
li sorunlardan biri, ekonomik kalkınmayı gerçekleş
tirme sorunudur. Ekonomik kalkınmayı gerçekleştire
cek olan da, seçimle işbaşına gelecek olan siyasî par
tiler olduğuna göre, Türkiye'nin kendi özelliklerine 
has, kendi bünyesine uygun bir seçim sistemini bul
mak durumundayız. 

Açıklamaya çalıştığım çoğunluk sisteminin en 
mahzurlu tarafı, adaletsiz bir temsile yer verilmesi ve 
partilerin aldıkları oya göre de Meclise daha fazla ve
ya daha az temsilci sokmalarıdır. Bu bakımdan, de
mokrasiye en uygun sistem olarak nispî temsil usulü 
benimsenmiştir. Ancak, bu usulün de mahzurları Yü
ce Heyetiniz tarafından bilinmektedir. 

Nispî temsilin uzun vadeli mahzurları da vardır. 
20 yıllık tecrübeler bu mahzurları açıkça ortaya koy
muştur. Bu durum ise, bir yandan istikrarsız hükü
metler dönemini başlatmış, diğer yandan, Devlet var
lığı meselelerinde içinden çıkılamayan kaoslar yarat
mıştır. 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
Demokrasinin, yalnız çeşitli fikirlerin parlamen

toda temsil edilmesi rejimi olmadığı, aynı zamanda, 
demokrasinin yaşamasını mümkün kılacak bir orta
mın da bulunmasının gerektiği hepiniz tarafından bi
linmektedir. 

Demokrasi, her şeyden önce bir hürriyet rejimi
dir. Bir ülkede demokrasinin varlığı ve yürümesi, an
cak maddî ve manevî şartları ile o ülkede bir hür
riyet ortamının bulunmasıyla mümkündür. Bir mem
lekette hürriyetlerin yaşaması ve hürriyet rejiminin 
işlemesi ise, hürriyete düşman fikir cereyanlarının 
safdışı bırakılmasıyla mümkündür. Hürriyete düşman 
ve hürriyeti boğan cereyanlar ise, aşın sağ ve aşırı sol 
cereyanlardır. Bu sebepledir ki, Batı demokrasilerinde 
hürriyete düşman bu fikir cereyanları yasaklanmışlar
dır. Örneğin; bazı Batı ülkelerinde bulunan komünist 
partilerinin, seçim sistemi kombinezonları ile iktidara 
gelmeleri önlenmiştir. 

Gerçekten, komünist partileri hürriyet rejimini, 
hürriyet aleyhine kullanan teşekküllerdir. Bu par
tiler, diğer siyasî partilere, «Siz bize hürriyeti tanı
yacaksınız; çünkü, bu sizin programınızda vardır; ama 

biz iktidara gelirsek size hürriyet tanımayacağız ve 
sizi ortadan kaldıracağız; çünkü bu, bizim progra
mımızda yoktur.» demektedirler. Bu suretle, siyasî 
demokrasiyi öldürmek için, siyasî demokrasinin ku
ruluşlarından faydalanmaktadırlar. 

Nispî temsilin en mahzurlu tarafı da, yukarıda be
lirtmeye çalıştığım gibi, aşırı cereyanların meclis bün
yesinde teşkilatlanmalarını mümkün kılmasıdır. 

Nispî temsilin diğer bir mahzuru da, mahiyet iti
bariyle mecliste siyasî partilerin çoğalmasına sebebiyet 
vermesidir. Bunun sonucu olarak da, yukarıda değin
diğim gibi, çeşitli koalisyonlar, hükümet buhranları 
ve tüm olanlar Yüksek Heyetinizce bilinmektedir. 
Bunları tekrarlamakla çok kıymetli zamanlarınızı al
mak istemiyorum. 

İşte, bütün bunları göz önüne alan Anayasa Ko
misyonumuz, uzun ve yorucu çalışmalardan sonra nispî 
temsilin d'Hondt sistemini benimsemiştir. Bununla bir
likte, mahallî partilerin mecliste temsilini de önle
mek üzere baraj konması yoluna gitmitşir. 

Diğer taraftan, illerde de geçerli oy sayısını, çık
ması gereken milletvekili sayısına bölmekle elde edi
len seçim sayısını aşamayan partilerin paylaşmaya ka
tılmamasını kabul etmiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Özetle belirtmeye çalıştığım ölçüler, ilkeler ve de

ğerler karşısında, Seçim Kanunu (Tasarısının olumsuz 
yanları olarak ve ülkemizin şartlarına da uymayacağını 
sandığım noktaları sırasıyla arz etmek istiyorum. 

Hemen belirteyim ki, bu Tasarıda seçmenin iradesi 
kolayca ortaya çıkacak bir nitelikte değildir. 

İkincisi karma liste veya tercihli oy seçeneği, ne 
ülkemizin şartlarına uygundur, ne de seçimle bağdaşır. 

Nihayet üçüncüsü; belirli bjr baraj konulduktan 
sonra, bundan öteye birçok mahzurları ortaya çıkara
cak yeni engellemelere de gerek yoktur. 

Sırasıyla arz etmek gerekirse: 
1. Nispî temsilin bünyesinde karma liste yoktur. 
2. Karma liste yapılacaksa mademki dar bölge 

kabul edilmiştir, ekseriyet sistemi seçim yapılmalıdır. 
3. Ekseriyet sistemi seçim yapdmayacaksa, kar

ma liste mümkün değildir. 
4. Nispî temsilde karma liste, barajlı nispî temsili 

millî bakiyeye çevirir, parti enflasyonuna sebep olur. 
Bu işte barajlar yeterli değildir. 

5. Kıbrıs Türk Federe Devletinde tatbik edilen 
bu sistem, Kıbrıs siyasî hayatını bugünkü duruma ge
tirdi. Bir veya iki oyla hükümet devam eder duru
ma girdi. 

— a — 
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Diğer taraftan, yine Kılbrıs Türk Federe Devle
tinde yapılan seçimlerin sonucu bir hafta sonunda 
alınabildi. Kıbrıs Türk Federe Devletindeki seçmen 
sayısı 60 ilâ 65 bin civarındadır. 21 milyon seçmeni 
bulunan ülkemizde 'bu seçimlerin sonuçları kaç gün
de veya ayda alınacaktır? 

6. Güçlü iktidar, güçlü muhalefet ancak barajlı 
nispî temsilde vardır; diğerlerinde yoktur. Bu sistem 
dejenere edilmemelidir. 

7. Türkiye'mizin şartları karma hükümetler dö
nemine hiç müsait değildir. Bu sebeple, Tasarıda sis
temle ilgili tercihin gerçekte barajlı d'Hondt sistemi 
olmakla birlikte, getirilen karmaşık model içinde, için
den çıkılmaz bir durum yaratılmıştır. 

Yüce Meclisin bu durumu en iyi bir şekilde de
ğerlendireceğinden ve memleketimize en uygun tercihi 
yapacağından şüphemiz yoktur. Maddeler geldiği za
man üzerinde konuşulacaktır, tartışılacaktır ve Yüce 
Genel Kurulumuz, bilahara Millî Güvenlik Konse
yimiz Tasarıya, milletimize layı'k olan bir şekil vere
cektir ve bu Tasarı yeni çok partili hayatımızın önem
li kanunlarından birisi haline gelecektir. 

Memleketimize, rejimimize, milletimize hayırlı ol
masını temenni eder, Yüce Genel Kurulunuzu en de
rin saygılarımla selamlarım. («Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. Ay
rıca süre konusunda gösterdiğiniz titizliğe de şük
ranlarımı arz ederim efendim. 

Sayın özer Gürbüz, buyurunuz efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin sayın üyeleri; 
Danışma Meclisimiz, kuruluş nedeni üç önemli 

görevinden bugün üçüncü tarihî görevi; Seçim Ka
nununun Genel Kurul çalışmalarına başlamış bulun
maktadır. 

Siyasî Partiler Kanunumuz da dün yürürlüğe gir
mekle siyasî hayat yeniden başlamış bulunuyor. Yeni 
siyasî hayatın ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum. 

Seçim Kanunu, demokrasimizin temeli insan un
surunun seçimini oluşturmaktadır. Amaç, millî iradeyi 
gerçek biçimde parlamentoya yansıtacak, seçmenin be
ğenisi ve güvenini kazanan, sorumluluk duygusuyla 
dolu, istikrarlı partileri ve iyi politikacıları işbaşına 
getirebilmenin yolunu bulabilmektir. 

Çok partili siyasî hayata girdiğimiz yıllardan beri 
bu arayış sürmüş, seçim yasaları pek çok kişi tara
fından çeşitli yönlerden eleştirilmiştir. Eleştiricilerin 

bazıları, kendilerine eleştirilerini yapabilmek için ölçü
ler aramışlardır. Bu arada, iyi bir seçim sisteminde 
'bulunması gereken niteliklerin ne olduğu üzerinde 
duranlar olmutşur. 

Örneğin Profesör Amaoğlu seçim sistemi açısın
dan üzerinde durulan temel ilkeleri «Adalet ve Fay
da ilkeleri,» olarak belirtmiş ve ideal sistemin bu iki 
ilkeyi birleştiren sistem olduğunu vurgulamıştır. 

Bu kıstaslar bize uygun gelmekle beraber, Tasa
rıyı onlara ilaveten tümü üzerinde görüşme esasları 
içinde kalara'k, ayrıntılara girmeden şöyle bir sistem 
ve sıralama içinde değerlendirmeye çalışacağım. 

Önce, iyi bir seçim sisteminin, yukarıda belirtilen 
nitelikleri, çoğu bunlarla birleşen Anayasanın ruh ve 
felsefesiyle seçim usul ve esası hakkında getirdiği il
keler açısından eksikler ve boşluklar bulunup bulun
madığı ve Türkçesiyle anlatım gücü ve yine Tasarının 
amacıyla kurduğu sistemin uyumu açısından değer
lendirmeye çalışacağım. 

Seçim emniyeti sağlanmıştır. (Tasarı, birinci mad
desiyle «Seçimlerin yargı yönetim ve denetimi altın
da yapılacağını» vurgulamakla, seçim emniyetini sağ
lamıştır. 

Seçim adaleti arızalanmış, eşitlik ilkesi bozulmuş
tur. tyi bir seçim sisteminin önemli niteliklerinden 
biri, seçim adaletidir. Kuskusuz bu kavram Anaya
sanın eşitlik kavramını da içermekle beraber, ondan 
çdk geniş bir anlam taşımaktadır. Genelde seçim 
adaleti her siyasî partinin aldığı oy oranında parla
mentoda temsil olanağına kavuşmasıdır. Önümüzdeki 
Tasarıda büyük arıza burada kendini göstermektedir. 
Zira, açığı kapalısıyla iç içe kurduğu barajlar yönün
den partilerin pratikte aldıkları oy oranında temsil 
edilmelerine imkân bırakmamıştır. 

Bağımsızlar aleyhinde eşitlik ilkesi bozulmuştur. 
Her seçmenin bir oy kullanması kural iken, karma 
liste yapan seçmenlere birden fazla partiye oy verme 
hakkı tanıyarak, verilen oyun doğurduğu sonuç iti-

Bır sayın hukukçu yazarımız 15.3.1968 günlü Cum
huriyet Gazetesinde «Seçim sistemimiz ve Anayasa» 
Başlıklı yazısında, «Bir seçim sisteminin değerinin se
çim serbestliğini, eşitliğini, adaletini emniyetini, isa
betini ve kolaylığını sağlayabilme ve seçimlerin toplu
ma zaman, emek ve para bakımından ucuza mal edile
bilme derecesiyle ölçülür» dedikten sonra, «Seçim 
sisteminin Anayasanın hem temel felsefesine, hem 
de seçim usul ve essaları yönünden getirdiği prensip
lere uygunluğu bakımından değerlendirilmesi gerek
tiğini» işaret etmiştir. 
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barıyla eşitlik ilkesi bozulmaktadır. Eşitlik, aynı za- I 
manda seçim mücadele şartlarının eşitliğidir. Bilindi
ği gibi İngiltere'de bu konuda sarfedilecek para kont
role tabi tutulmuştur. Bizde herhangi bir önlem yok
tur. Malî gücü yüksek olanlar lehine eşitlik bozula-
bilmektedir. 

Seçim isabetinden uzaklaşılacaktır. Seçim isabe
tinden amaç seçmen oylarının hizmete cevap verecek 
en yetenekli, en layık kişilerin üzerinde toplanması-
dır. Genelde belli ilde teşkilat kurulma ve iki katın
dan fazla aday gösterme zorunluğu büyük partilere 
seçim şansı tanımaktayken, ayrıca il çapında baraj 
ve genelde yüzde onluk baraj getirilmiştir. Barajlara 
çok yaklaşıp yüzbinlerce oy alan partilerin bütün 
adayları ile birlikte sahneden silinmesi, pek çok de
ğerli insanın parlamento dışında kalmasına ve böyle
ce seçim isabetinden uzaklaşmaya yol açacaktır. 

Seçim serbestliği zorlanmaktadır. Seçim serbestli
ği, Anayasamızın 67 nci maddesinin kabul ettiği te
mel esaslardan biridir. Bundan amaç, hiçbir etki ve 
baskı altında kalmadan seçmenin kendi bağımsız 
iradesini serbestçe kullanabilmesidir. Aşılması güç ba
rajlar, seçmeni oyunu kullanmaya ve partisini kur- I 
makta kendisinin inandığı fikirlere bağımsız iradesi- ' 
rfe göre değil, barajları aşabilme şansı ve imkânlarına 
göre hareket ettirmeye zorlayacaktır. 

Tasarı Anayasamızın temel ilkesi, millî egemen
lik ilkesini zedelemektedir. Birçoklarına göre seçimler 
millî iradenin tecelli vasıtalarından biridir, vatandaş 
iradesini verdiği oyu ile belirtmekte, ortaya koymak
tadır, onun bu arzu ve iradesi nasıl tecelli etmiş, ne
reye yönelmişse yönünün değiştirilmemesi gerekir. 
Halbuki, getirilen iç içe barajlarla vatandaşın iradesi
ne yön değiştirtmekle kalınmıyor, vatandaşın verdiği 
oylar âdeta kanun zoru ile elinden alınıyor, hiç iste
mediği bir partiye, arzu ve iradesi dışında mal edile
biliyor. Bu mekanizma millî iradeye aykırı olduğu 
gibi, sözünü ettiğimiz eşitlik, adalet, serbestlik ve 
isabet ilkelerine temelden aykırı ve onları can evinden 
yaralayıcı niteliktedir. 

Sistem kolaylık yerine karmaşıklık getirmiştir. 
Seçmen için sistemin anlaşılması ve bu karmaşıklık 
içinde geçerli oy verilebilmesi imkânı güçleştiği gibi, 
oyların sayımı, dökümü, seçim sonuçlarının alınması 
da itirazlar da dikkate alındığında günler ve bazen 
aylar sürebilecektir. Geciken seçim sonuçları seçime 
gölge düşürüp, kuşku yaratacaktır. j 
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Sistem, Tasarının amacı ile uyumlu değildir. Tasa
rının amacı olarak, küçük partilerin yasama mecli
sinde temsilini önlemek, memleketi koalisyonlardan 
kurtarıp istikrarlı iktidarlara kavuşturmak olduğu be
lirtilmektedir. Oysa, Öngörülen sistem geçmiş seçim 
sonuçlarına bakılıp, geçmiş seçim sonuçları üzerinde 
uygulandığında her zaman bu amaca ulaşamadığı 
görülmektedir. Ayrıca tek başına bir partiye iktidar 
olma imkânı verse bile, barajlardan kurtarabilmek 
için sunî olarak bir araya gelmiş, aynı inançta olma
yan parti topluluğu homojen olmayacaktır. Bilindiği 
gibi kuvvetli bir icra ve istikrar için her şeyden önce 
uyumlu ve inançlı siyasî gruplara ihtiyaç vardır. 

Tasarıda eksiklikler bulunmaktadır. Yurtdışında 
bulunan seçmen vatandaşlarımıza oy kullanma imkânı 
tanınmalıdır. Mükerrer oyların yazımının önlenmesi 
için önlem getirilmemiştir. Anlatım gücü açısından 
Tasarı üzerinde fazla durulmamıştır. Tasarıda Ana
yasa dilinin kullanılmasına özen gösterilmekle bir
likte, 1 inci maddenin 2 nci fıkrasında ve 14 üncü 
maddenin 2 nci fıkrasında olduğu gibi anlatım gücü 
açısından Tasarı üzerinde fazla durulmadığı anlaşıl
maktadır. 

1 inci maddenin 2 nci fıkrası şöyledir değerli ar
kadaşlarım : «Seçmen oyunu kendisi ve tam serbest
likle kullanır.» Halbuki, şöyle olmalıydı bu : «Seç
men oyunu tam serbestlikle kendisi kullanır.» Tabiî 
bize göre. Yine 14 üncü maddenin 2 nci fıkrasına ba
kıldığında : «Siyasî partilerin yetkili organ veya ku
rul veya mercilerince aday gösterilmesi ve adayların sı
rasının tespit edilmesi sonucunda kanun ile parti tüzük 
ve yönetmelikte yer alan hükümler saklıdır.» Fıkra
dan pek bir şey anlaşılamamaktadır. Halbuki, her hal
de şöyle olması gerekirdi: «Siyasî partilerin yetkili 
organ veya kurul veya mercilerince aday gösterilmesi 
ve adayların sırasının tespit edilmesinde kanun ile par
ti tüzük ve yönetmeliklerinde yer alan hükümler sak
lıdır.» Çok fazla anlatım üzerinde durulamadığı an
laşılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Açıklamaya çalıştığımız gibi Tasarının öngördü

ğü sistemle kabul edilmesi düşünüldüğünde, sistem 
ve eklentileriyle birlikte, şu değişikliklerin yapılması 
gerektiği düşüncesindeyiz : 

Çok yüksek olan % 10'luk baraj % 8'e indirilme
lidir. «ti seçim sayısı» adı verilen il çapındaki baraj 
muhakkak kaldırılmalıdır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Büyük çapta oy kaybına neden olacak il barajı 

örnekler verildiğinde gerçekten bir kaç yüz oyla bü
yük seçmen kitlesinin kullandığı oyların kaybına ve 
bir tek partinin temsilcilerinin tümünün parlamento
ya gelmesine neden olmaktadır. Bu konuda Sayın 
Hocamız Komisyon Başkanımız Prof. Orhan Aldı-
kaçtı'nın da görüşleri aynı noktada birleşmektedir. 
1982 basımı «Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 
1961 Anayasası» adlı kitabın 310 uncu sayfasında iki 
örnek verilmektedir, Van ve Kırşehir örneği. Van 
örneği üzerinde ısrarla durularak şöyle bağlanmak
tadır sonuç : «Görüldüğü gibi uygulanan baraj sis
temi özellikle Van İlinde olduğu gibi bir kaç yüz oy 
farkından dolayı açık haksızlıklara yol açacak nite
likteydi. Halbuki, baraj bütün çevrelerde geçerli oy
ların yüzdesi üzerinden kabul edilse bu gibi adalet
siz sonuçlara varılmazdı.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu yanlışı tekrar etmemeliyiz. Gerçekten önemli 

biçimde oy kaybına neden olacak il çapındaki bara
jı kaldırmalıyız. Tasarımızın amacına önemli derece
de eksiklik gelmeyecektir. Ancak millî iradenin tem
sili yönünden birçok vatandaşın umut bağladığı tem
silciler ve oylar yerinde kullanılacak ve temsilcilerin 
parlamentoya gelmesi sağlanacaktır. 

Uygulamada çeşitli güçlükler yaratan ve yarata
cak olan, sistemle bağdaşmayan karma liste uygula
masından vazgeçilmelidir. Partilerin aldığı oylar par
tiler üzerine işaretlenen oylar toplamı ile hesaplan
malı, adayların aldıkları tercih oyları adayların ken
di aralarında, sıralanmalarında kullanılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Adaylardan partilerin aldığı oyu saptamaktayız 

yüksek malumlarınız olduğu gibi. Bu büyük çapta, 
büyük miktarlara varan seçmen adedi ortaya çıkara
caktır, partilerin gerçek oylarını anlamak imkânı kal
mayacaktır, gerçek barajı saptayabilmek imkânı kal
mayacaktır. Bu nedenle, önerimiz partilere verilen 
oylar, amblem altına basılan oylar toplanıp partilerin 
oyunu oluşturmalı, adaylara yapılan tercihler aday 
sıralamasında nazara alınmalıdır. Tabiî demin de be
lirttiğim gibi, karma liste kullanılmasından vazgeçil
melidir. 

Bağımsız adayların kazanma şansını imkansızlaş
tıran hükümler yumuşatılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Esasında çeşitli sakıncaları birlikte getiren Tasarı

da öngörülen nispî temsilin d'Hondt sistemi üzerin
de yapılan düzenlemelerden vazgeçilerek, Tasarının 

koalisyonsuZj istikrarlı, sağlam, sürekli iktidarlar sağ
lama amacını sağlayacak ve buna en çok yaklaşacak, 
en az sakıncalı, uzun süre uygulanabilecek Sayın Gök-
tepe, Vardal ve Tan'ın önerileri olan, Türk modeli 
olarak bilinen birbuçük oyla başlayan, yarımşar ara
lı aritmetik dizi ile bölme formülünü kabul etmemi
zin daha uygun olacağı düşüncesindeyim. Bu for
mülle her seçimde hem küçük partiler tamamen yok 
olmaktan kurtulacak, bir, iki temsilciyle de olsa par
lamentoda temsil imkânı bulabilecek, hem de büyük 
partiler iktidar olabilmek imkânını bulabileceklerdir. 
Daha az sakıncalı görüyorum, üzerinde durmaya de
ğer niteliktedir değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Değerli Komisyonumuz Tasarıyı bir an önce ha

zırlayabilmek çabukluğundan olmalı, Tasarıya uy
gun, kendine özgü genel gerekçe hazırlayamamıştır. 
Genel gerekçe, Sayın Hocamız Profesör Aldıkaçtı'nın 
«Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anaya
sası» adlı kitabının «Yasama Kuvvetinin Seçilmesi» 
bölümüne ait 296, 297 ve 298 inci sayfalarından 
büyük bölümüyle aynen alınmak suretiyle hazırlan
mıştır. Kitaptaki görüşleri çok değerli bulmamızla 
birlikte Komisyonumuzdan Tasarıya özgü genel ge
rekçe hazırlanmasını beklerdik. 

Tüm çalışma, emek ve çabaları ve değerli katkı
ları için Komisyonumuzun Sayın Başkan ve üyeleri
ne teşekkür ediyorum. 

Yurt ihtiyaç ve gerçeklerine uygun, halkımızca 
benimsenip beğenilecek Seçim Kanununun Genel Ku
rulumuzca titiz çalışma ve katkılarıyla yapılabilece
ğine değişmeyen umut ve inancımla Yüce Kurula 
en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Parlak, söz sırası sizin efendim; buyurun. 
EVLÎYA PARLAK — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Bugün Meclisimizin kuruluş amacını taşıyan 

Anayasa ve Siyasî Partiler Kanunundan sonra son 
olarak Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısı üzerinde
ki görüşmelere başlamış bulunmaktayız. 

Değerli Anayasa Komisyonumuz, bir ay kadar bir 
süre içinde yaptığı çalışmaları sonucunda bu Tasarıyı 
Yüce Genel Kurula getirmiş bulunmaktadır. Tasarı
nın genelde geçmiş siyasal yaşantımızda ulusça içine 
düştüğümüz sıkıntıların ve bunalımların giderilmesi
ni amaç edinen bir anlayışla hazırlandığını sezinle
mek kolaylıkla mümkün olmaktadır. Bu amaçla ve 
bu anlayışla konuyu ele alan ve bu Tasarıyı hazırla-



Danışma Meclisi B : 89 25 . 4 . 1983 0 : 1 

yan Değerli Komisyon Başkanı başta olmak üzere 
bütün üyelerine şükranlarımı sunmak isterim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Yüce bilginiz olduğu, Komisyon Raporunda özet

lenen Tasarının genel ve madde gerekçelerinde de 
ifade edildiği üzere, 12 Eylül 1980 öncesinde ülke
mizde bu konudaki yasaların ve sistemin yetersizli
ğinden istikrarsız koalisyon hükümetleri devri yaşan
mış, yasama hayatında özellikle koalisyonların ku
rulması ve devam ettirilmesi için üzüntü verici olay
lara tanık olunmuş, Meclisler ve hatta komisyonlar 
aylarca başkanlarını seçemez olmuş, uzun süreli hü
kümet bunalımları yanında aylarca toplanamayan 
Meclislerin varlığına şahit olunmuş ve Devlet aylarca 
cumhurbaşkansız bırakılmıştır. Bütün bu durumların 
12 Eylül öncesinde ülkeyi uçurum kenarına getirdi
ğini milletçe bugün de en canlı bir şekilde hatırla
maktayız ve zaten unutacak kadar zaman da araya 
girmemiştir. 

tşte bütün bu geçmiş acıklı tabloları göz önüne 
alan Anayasa Komisyonu yeni seçim sistemleri ve 
uygulamalarının arayışı içinde olmuştur. 

Türkiye'mizde çok partili dönemi kapsayan son 
30 yılın deneyleri ile yeterince kanıtlandığı gibi, se
çim sistemleri anayasaların işlerliklerini yitirmesinde 
ve demokratik rejimin yozlaşmasında birinci derece
de etkili faktörler arasında yer almaktadır. 1924 Ana
yasasının yıkılmasında 1950 - 1960 arasında iktidar 
partisinin tahakkümüne elverişli sonuçlarıyla uygula
nan liste usulü çoğunluk sisteminin, 1961 Anayasa
sının çökmesinde de istikrarlı hükümetler kurulması
nı ve parlamentonun çalışmasını engelleyici sonuçla
rıyla nispî temsil sisteminin başlıca etken olduğu söy
lenebilir. 

Şimdi, bütün bu deneyimlerin ışığında Komisyo
nun getirdiği bu Seçim Kanunu Tasarısının incelene
rek ülkemizin gerçeklerine uygun olmayan noksanlık
larını gidermek ve yanlışlıklarını düzeltmek durumun
dayız. Bu konudaki görüşmeleri yakından izleyen De
ğerli Komisyonun da ilgi ve anlayışıyla Tasarıdaki 
düzeltmelerin yapılacağına olan inancımı ifade etmek 
istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Getirilen Tasarı, geçmişte görülen çok sayıdaki 

partilerin aynı sayılarda oluşumunu engelleyici, oy
ların dağılımını önleyici ve güçlü hükümetlerin ku
rulmasına olanak tanıyacak Meclislerin kurulmasını 
hedef almaktadır; ancak Komisyon t»u hedeflere ulaş
mak isterken Tasarı ile çok fazla sayıda açık veya ka

palı şekilde engeller getirmiştir. Türkiye'de bundan 
sonra siyasî partilerin başarılı bir şekilde devam ede
bilmelerini çok güçleştiren ve seçilme gibi bir anaya
sal hakkını bağımsız olarak kazanmak isteyenlere de 
hemen hemen hiç şans tanımayan bir düzenlemeyle 
karşı karşıya bulunmaktayız. 

Getirilen Tasarının olumlu ve olumsuz yanlarını 
zamanımızın elverdiği ölçüde özetlemeye çalışaca
ğım. 

Bu düzenlemelerin başında getirilen ve bana gö
re çok yerinde bir tercih olan ülke genelindeki ge
çerli oy oranına bağlanan % 10'luk barajdır. Siyasî 
partilerin milletvekili çıkarabilmeleri için öngörülen 
bu baraj, geçmişteki oy dağılımının ve istikrarsızlığın 
en büyük önleyicisi olacaktı:; çünkü geçmişte böyle 
bir baraj olmadığından, hepimizin bildiği gibi, Türki
ye geneline göre çok düşük oranlarda oy almalarına 
rağmen belirli il ve bölgelerde çok yüksek oranlarda 
oy alarak Meclislere temsilci sokabilmişlerdir. Hatta 
bu siyasî partilerin bir kısmı Türkiye'nin büyük bö
lümünde bazen hiç örgütlenemedikleri de olmuştur. 
Böyle partilerin belirli illerde veya çevrelerde örgüt
lenip başarı elde etmelerinin en büyük nedeni, teşki
latlandıkları illerde veya bölgelerdeki seçmen vatan
daşların hassas taraflarını düşünüp onların ya dinî, 
ya millî duygularını, ya mezhep ayrılıklarını veya bir
takım bölgesel geri kalmışlıklarını istismar konusu 
yaparak yola çıkmış olmalarından kaynaklanmakta
dır. Şimdi öngörülen bu % 10'lük oran, bu amaçlı 
partilerin örgütlenmelerine engel olacaktır. Bütün 
Türk Ulusuna hizmeti amaç edinmeyen, millî birlik 
ve bütünlüğümüzü sağlamayı hedef almayan partilere 
başarılı olma olanağı verilmeyecektir. Artık Türkiye 
genelinde taraftar bulabilen, tüzükleriyle, programla
rıyla 'belirli oranda vatandaşın takdirini kazanabilen 
partiler Yüce Meclise üye gönderebileceklerdir. Va
tandaş bu gücü taşımayan partilere iltifat etmeyece
ğinden dolayı da geçmişteki istikrarsızlıklara ve çirkin 
pazarlıklar sonucu kurulan koalisyonlara da şans ta
nınmayacaktır. 

Tasarının en isabetli yaklaşımlarından birisi de 
büyük illerin kendi içinde ve ilçelerin mülkî bütün
lüğü korunarak birkaç seçim çevresine bölünmesidir. 
Bu sistemle artık vatandaşlarla adaylar arasındaki 
kopuk diyalog ve denetim giderilmiş olunacaktır. 
Seçmen, temsilcilerini bir ölçüde de olsa tanıma ola
nağı bulabilecektir. Bu uygulama ile de artık körü 
körüne parti kuklası olmayacaktır. Özellikle bu daralt
ma sistemi, bütün partilerin adaylarını seçerken ve 

— 12 — 
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sıralamasını yaparken daha titiz davranmaya ve güç
lü adaylar bulmaya meübur kılacaktır. 

Diğer önemli bir olumlu düzenleme de her parti
nin seçime girdiği her seçim çevresinde çıkarılacak 
milletvekili sayısının iki katı kadar aday göstermesi 
zorunluluğudur. Ayrıca seçmenlerin bu adaylar ara
sında tercih yapma hakkına sahip kılınması da ayrı 
bir olumlu yeniliktir; ancak aynı anlayışla getirilmek 
istenen karma liste usulünün aynı yararları sağlama
yacağı kanaatini taşıdığımı ve bu husustaki görüşleri
mi de biraz sonra ayrıca arz edeceğimi ifade etmek 
istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Getirilen bu Tasarıda ikinci bir açık baraj daha 

yardır. Bu barajda oyların il düzeyinde bir baraja 
bağlanmasıdır. 

Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların o 
seçim çevresinde çıkarılacak milletvekili sayısına bö
lünmesiyle elde edilecek sayının altında oy alan par
tilerin veya bağımsız adayların oyları hesaba katıl
mayacak. Bence bu düzenleme pek isabetli değildir. 
özellikle, düzenleme birtakım eşitsizliklere ve adalet
sizliklere neden olabilecektir. 

Konuyu şöyle özel bir örnekle arz etmek istiyo
rum. îki milletvekili çıkaracak ve toplam oy sayısı 
70 bin olan bir ilde, 35 100 civarında oy alan bir 
parti, ikinci parti de 34 900 civarında oy alsa dahi, 
her iki milletvekilliğini 100 oy farkla almış olacak. 
Bence bu, temel sistem olarak kabul ettiğimiz nispî 
temsil sisteminin esasına da tamamen ters düşen bir 
düzenlemedir. 

Bu düzenleme geçmişte de uygulanmıştır ve en son 
306 sayılı geçmişteki Milletvekili Seçimi Kanununun 
32 nci maddesinde de yer almıştır; ancak bu konu
daki Anayasa Mahkemesinin kararları gereğince uy
gulanma olanağı bulamamıştır. 

Esasen Türkiye geneli ölçüsünde oyların değerlen
dirilmesi için getirilen % 10'luk barajdan sonra böyle 
bir tedbire gerek görülmemeliydi. Ayrıca, Tasarıda 
bu açık iki barajdan ayrı olarak kapalı veya örtülü 
şekilde getirilmiş bir iki baraj daha vardır, örneğin; 
bir ilin yedi milletvekilinden fazla milletvekili çıkar
ması halinde kendi içinde seçim çevrelerine ayrılma
sı, partilerin seçimlere girebilmeleri için en az 34 ilde 
teşkilatlanmasının öngörülmüş olması ve her seçim 
çevresinde çıkarılacak milletvekili sayısının iki katı 
kadar aday gösterilmesi şartı da, aslında küçük par
tilerin takılabilecekleri birer engeldir. 

Bütün bu düzenlemeler sonucu amaçlanan güçlü 
hükümetleri çıkarabilecek ve istikrar kaynağı olabi-

I lecek meclislerin oluşacağına inanmaktayım. Bu se-
I heplerle, il düzeyinde uygulanması öngörülen; fakat 

adaletli olmayan bu düzenlemenin metinden çıkarıl
ması gerektiğini yüksek takdirlerinize sunmak istiyö-

I rum< 
I Sayın Başkan, değerli üyeler; 

tasarının bana göre en çok sorun yaratabilecek 
I ve gelecekte amaçlanan güçlü demokratik düzenin 

kurulmasını zedeleyebilecek yönü, getirilen oy kullan-
I ma şekliyle sonuçlarının değerlendirilmesidir. Bu alan-
I daki düzenlemeler, ülkemizin okuryazar olmayan va-
I tandaşlarının önemsenmeyecek derecede oluşlarıyla 

genel kültür seviyeleri dikkate alınmadan hazırlan-
I mıştır. Ülkemizin gerçeklerine uygun olan husus, en 
I basit düzenlemelerin öngörülmesi gerekirken, oy kul-
I lanmayı zorlaştıran ve iptallere geniş ölçüde sebep 
I olacak ve sayım ile dökümünde içinden kolaylıkla 
I çıkılamayacak zor bir sistem benimsenmiştir. 
I özellikle, oy kullanmada öngprülen ve üçüncü 
I usul olarak ifade edilebilen karma liste usulü, yeni-
I den kurulmak istenilen demokratik rejimin yozlaş-
I masına olanak sağlayacak niteliktedir. Çok değerli 
I bir Komisyon üyemizin de karşı oy yazısında ifade 

ettikleri gibi, siyasî partiler; özellikle milletvekili se-
I çimi yoluyla programları ve belli görüşleri yönünde 
I millî egemenliğin oluşmasını sağlayarak, toplum dü

zenini ve kamu faaliyetlerini etkilemek, yönetmek ve 
denetlemek amacını güden ve bu maksatla ülke ça-

I pında örgütlenen kuruluşlardır. Kısaca gerçek anla-
I mıyla demokrasi, partiler rejimidir. 
I Tüzükleri, programlan ve seçim beyannameleriy

le kamuoyu önüne çıkan siyasî partiler, ekonomik, 
I sosyal ve siyasal hüviyetleri ile iktidara talip olurlar. 
I Partiler arasındaki hüviyet farkı, seçmenlerin tercihi

ni etkileyen sebeplerin başında gelir. Nispî temsil sis-
I teminin en önemli özelliği, partilerde tecelli eden ka-
I muoyundaki farklı düşüncelerin bir ölçü içinde Parla-
I mentoya yansımasını en iyi şekilde sağlayabilmesidir. 
I Getirilen karma liste usulü ise, her şeyden evvel 
I ne demokrasinin özellikleriyle ve ne de nispî temsil 

sisteminin nitelikleriyle bağdaşmamaktadır. Bu usul 
ile seçmenler, programlarına göre partileri değil, de
ğişik partilerdeki kişileri tercih etmek yolunu seçebi-

I leceklerdir. Bunun sonucunda Parlamentoya girecek 
parti sayıları çoğalabileceği gibi, parti disiplinini de 

I gevşeten tutum ve durumların oluşması söz konusu 
I olabilecektir. 

Her ne kadar ilk görünümde cazip ve seçmene 
I bir seçme serbestliği getiriyor şeklinde görünüyorsa 
I da, partilerin ortak liste ile seçime girmelerini yasak-
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layan ve seçimlerden sonra da koalisyonları hoş gör- ' 
meyen bir anlayışla hazırlanan Tasarıyla da bu usul 
çelişmektedir. Bu usulle partili bir seçmenin, ekono
mide devletçiliği savunan bir partiye de, özel girişim
ciliği savunan bir başka partiye de aynı zamanda oy 
vermesi söz 'konusu olacaktır. Bu uygulamayla Par
lamentoda siyasî iktidar nasıl istikrarlı oluşabilecek
tir? Seçmene verilen bu olanak oyların dağılmasına 
yol açacak ve Tasarıyla getirilmek istenilen barajlar
dan beklenen yarar da bir ölçüde başta ortadan kal
dırılmış olacaktır. Aslında bu durum, Tasarının ken
di içindeki en önemli bir çelişkisidir. Ayrıca, okurya
zar olmayanları dikkate almadan hazırlanan sistemin 
içinde hu durum biraz daha karışıklık yaratacaktır. 

Bu sebeplerle, oy 'kullanmada getirilmek istenilen 
bu karma liste yapma usulünün metinden çıkarılma
sının gerekli olduğunu ve yalnız diğer iki usulün ka
bul ibuyurulmasının isabetli olacağını vurgulamak is
tiyorum. 'Böylece seçmenler, ya siyasî partilerden bi
risine veya bağımsız adaya ait özel daireye «evet» 
mührünü basarak oy kullanacak veya bir siyasî par
tinin özel dairesine «evet» mührünü basmakla birlik
te, o siyasî parti adayları içinde seçilecek milletveki
li sayısı kadar tercih yapma olanağına sahip buluna
caktır. Bu şekildeki oy kullanmalar sonucu seçmen
ler, hem partilere gelecekte 'kuracakları iktidarlarını 
anafikrini taşıyan program ve, tüzüklerine göre inanç
lı ve bilinçli olarak oy vermiş olacaklar ve hem de o 
partinin adayları arasında önseçimde olabilecek hak
sızlıklar varsa, bizzat partili veya partisiz seçmenle
rinin çoğunluğunun oyuyla .giderilmesi sağlanacaktır. 
Bu uygulamayla aynı zamanda partilerin çoğalması 
önlenmiş olacak ve parti disiplininin zedelenmesi de 
giderilmiş olacaktır. Üstelik seçmen sayısının çok üs
tünde rakamları bulacak sunî oy sayımlarına da ge
rek kalmayacak ve basitleştirilmiş bir hesaplama sis
temi sağlanmış olacaktır. Bu düzeltmeler sonucu bu 
sistem, Anayasal hakkını 'bağımsız olarak kullanmak 
isteyenlere de, partili adaylara eşit bir şans tanımış 
olacaktır. 

Eğer biz bu karma liste usulünü kabul edersek, 
'bir kısım adaylar, karşı partili adaylarla özel işbirlik-
lerine başvurabilecekler ve hatta kendi partisinin ve 
adaylarının aleyhinde oy oluşturma çabasına dahi gi
rebileceklerdir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Tasarının bir noksanlığı da, oy verme sisteminin 

uygulanmasında okuryazar olmayan vatandaşların 
durumunun dikkate alınmamasıdır. Halbuki, ülke dü-
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zeyinde aynı sistemin bütün seçmenlerce kullanılması 
eşitlik ilkesinin de bir gereği olduğuna inanıyorum. 
Yüce Komisyonumuzun daha önce yüksek huzuru
nuza getirdiği Siyasî Partiler Kanunu Tasarısında, 
partili üyelerden okuryazar olmayanların önseçimler
de oy kullanırlarken kendilerine yardımcı getirebile
ceklerini hüküm olarak düzenlemişlerdi. !Bu Tasarıya 
da böyle bir çözümün getirilmesini beklerdik, 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu Tasarının 'bence en olumsuz ve ülke gerçekle

riyle 'bağdaşmayan yönlerinden birisinin, illerin çıka
racağı milletvekili sayısının tespitinde öngörülen ve 
yalnız illerin nüfusuna 'bağlanan düzenlemedir. Ben
ce illeri parlamentolarda temsil etmek hususunu sa
dece nüfus ile bağlamamak gerekir, bağlamak ise 
yanlış olur diye düşünürüm. 

Her ne kadar Anayasamızın 80 inci maddesi, 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri 
bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, Milleti temsil 
ederler.» şeklinde düzenlenmiş ise de, geçmişteki uy
gulamalar da göstermiştir ki, bu ilke ilin veya bölge
nin sorunlarının dile getirilmesi hususunda olsun, 
hizmetlerin dengeli götürülmesi yönünden olsun, hiç
bir dönemde ve hiçbir üye, bu anlayışı ve çabayı 
göstermemiştir; gelecekte de göstereceklerini bekle
mek, bence ideal bir düşünceden öteye geçemeyecek
tir. Hemen hemen bütün iktidarlar bile, meclislerdeki 
temsilci sayısı oranında, illerin veya 'bölgelerin sorun
larına eğilme eğilimi göstermişlerdir. 

Yeni Anayasamızla Cumhuriyet Senatosu kaldırıl
dığı gibi, milletvekili sayısı da 450'den 400'e indiril
miştir. Yalnız, nüfus esasına göre temsilci dağılımı
nı öngören Tasarı hükmü, özellikle geri kalmış ve kü
çük nüfuslu illerin aleyhine bir sonuç yaratmaktadır. 
Küçük illerdeki nüfus artışı en yüksek oranlarda ol
masına karşın, büyük ve gelişmiş illerdeki artış oranı 
az; fakat rakamı büyük olan artışlarla boy ölçüşecek 
sayılara varamamaktadır. Dolayısıyla, milletvekili ar
tışı da sağlanamamakta ve hatta yer yer azalmalar 
göstermektedir. 

IBAŞKAN — Sayın Parlak , süreniz dolmuştur. 
Lütfen bağlayın efendim. 

EVLİYA PARLAK — Bitiriyorum efendim. 

Aslında, nüfusça 'büyük bulunan kentlerimiz, za
ten her yönü ile her zaman ve her vasıta ile sesini 
duyurabilrne olanağına sahip bulunmaktadırlar. Yıl 
boyunca, Cumhurbaşkanlarından tutun da en aşağı 
derecedeki yetkililere kadar, her an ilgililerin gelip 
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gördükleri ve dinledikleri, illerdir. Bu illerin sorun- ı 
lan bir anlamda bütün ülkenin genel sorunu sayılmak- I 
tadın 

Bütün bu nedenlerle ülkemizde birlik ve bütünlük 
içinde, sağlıklı ve verimli bir demokrasinin oluşturul
ması için, küçük; fakat daha çok temsil edilme ihti
yacına sahip bulunan illerimize olanak sağlayacak ye- I 
ni bir düzenleme getirilmesi gerektiğine olan inancı
mı ifade ederek. sözlerimi bağlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; I 
Görüştüğümüz daha önceki kanunlarda olduğu 

gîbi, bu Tasarı üzerindeki çalışmalarımızla da Ta- I 
sarının, demokrasimizi kuvvetlendirecek bir mükem- I 
melliğe kavuşacağına olan inancımı tekrar vurgula
mak istiyor, hepinize en samimi duygularla saygıla- I 
rımı sunar, şükranlarımı arz ederim. (Alkışlar) I 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Ender, söz sırası sizin efendim; buyurun. I 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; I 
12 Eylül'den sonra buraya gelirken, hatırlarsanız, I 

vatandaşların hepimize âdeta yalvararak söyledikleri I 
bir iki cümle vardır; Allah aşkına bu seçim sistemine 
bir çare bulun, bütün bir milleti oylarımızı iki kadeh 
içkiye satan rezil insanların esaretinden kurtarın, I 
doğru dürüst adam seçelim; diyorlardı. 12 Eylül'e geli- I 
şimizdeki esas suçlu da böylece seçim sistemi gösteril- I 
miş oluyordu. ' ' I 

Bu, çok doğru bir teşhistir değerli arkadaşlarım. 
Gerçekten, bir ülkede parlamento, para ile, ayak I 
oyunlarıyla, çıkar vaatleriyle buraya gelmiş birtakım 
kuklalar, düzenbazlar, hırsızlar ve üçkâğıtçılardan, 
ruhsuz ve karaktersiz insanlardan teşekkül eden bir I 
mafia çetesi görünümünde ise, böyle bir izlenim bı- I 
rakıyorsa, o ülkede devlet hızla çöküşe gidiyor de- I 
mektir. Çünkü, parlamentonun esas görevi, yasama I 
organı oluşu, yani devleti sağlam temeller üzerine I 
oturtacak, milleti bütünü ile adil bir mutluluğa götü- I 
recek, ülkeyi mamur kılacak kanunları hazırlamaktır. I 
Ama, parlamento, bu anlayışa sahip sağlam karakterli I 
insanlardan teşekkül edemezse, memleketi ve milleti 
bir tarafa bırakıp, kişisel çıkarların kuklası bir mafia 
çetesi hüviyetinde çalışırsa, bu durum, devletin bütün 
müesseselerine sirayet eder, yolsuzluklar, rüşvet, hır- I 
sizlik, soygun, gasp olayları dakikalık haberler haline I 
gelir. Hatta* isyan veya iç harp tehlikeleri başgöste- I 
rir. Bu husus, sadece Türkiye için değil, bütün dünya 
ülkeleri için böyledir ve bu sosyal kanun, bu şartlar 
içinde daima aynı sonuçları verir. I 
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O halde, ne yapmak gerekir?.. Bence, herşeyden 
evvel demokrasinin kaynağına inebilmek, vatandaşın 
oyunu hür düşüncesi ile serbest olarak kullanabile
ceği; odun ile adamı ayırt etmesini sağlayacak, par
lamentoyu namuslu, dürüst, çalışkan, vatanını ve mil
letini seven insanlardan oluşturma imkânını verecek 
bir seçim sistemini bulup getirmek, en çıkar yoldur. 

Şimdi, önümüzde bu anlayış ve arayıştan doğan 
bir Seçim Kanunu Tasarısı var. Bu Tasarının kalbi 
de hiç şüphesiz ki seçim sistemi ile ilgili maddesidir. 
Arkadaşlarımızın bu konuda çok hassas davrandıkları 
ve özlediğimiz bir parlamentoyu yaratabilmek gay
retleri içinde oldukları, Tasarıya karşı açıklanan mu
halefet oylarından bile açıkça bellidir. Bu titizliliğe 
teşekkür etmemek nankörlük olur; ancak, aranan sis
tem bulunmuş, beklenen fayda sağlanacak mıdır?.. 

Görünüşe göre, bugüne kadar dünyanın hiç bir 
ülkesinde rastlanmayan bir sistem ile karşı karşıyayız. 
Her ne kadar buna bazı gazeteler «sistemsizlik» de
diler ve Meclisin açılışından beri Anayasa Komisyo
nu Başkanı olarak çok büyük gayretlerine müteşekkir 
bulunduğumuz Sayın Aldıkaçtı Hocamız, büyük bir 
tevazu ile ve çok doğru bir anlayışla «Ben de adını 
koyamadım» diye ifade verdilerse de, ben artık Tür
kiye'de çok popüler hale gelen Sayın Hocamızın adı
na izafeten buna «Orhanaga 33 Sistemi» diyeceğim.; 
Belki «Curcuna 83» demek daha doğru olurdu; ama 
bu kürsüden bile olsa, çok dikkatli konuşmamız ge
rektiğini anladığımdan ve TRT ile de bir dava konusu 
çıkarsa, davaları takip etmekten Meclise gelmek im
kânını bulamayacağımdan bu ismi veremedim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
20 dakikalık konuşma süresi, Seçim Kanunu Ta

sarısının tümü üzerindeki görüşlerimizi sunmaya ye
terli olmayacağından, diğer konuları sona veya mad
deler hakkındaki görüşmelere bırakarak «Orhanaga 
83» ün esasını teşkil eden seçim sistemi üzerinde ko
nuşmak istiyorum. Konuşmamı değerlendirebilmek ve 
uygulamada doğacak sakatlıkları görebilmek için, ma
salarınıza bıraktığım oy pusulalarının üzerinde dikkat
lerinizi toplamanızı istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasarıdan anlaşıldığına göre, iki çeşit oy pusulası 

kullanılacaktır. Bunlardan bir çeşidi, yalnız siyasî par
tilerin seçime iştirak ettiği bölgelerde kullanılan ve (I) 
ile gösterilmiş olan seçim pusulasıdır. Diğeri de, ba
ğımsız adayların da bulunduğu (II) olarak gösterilen 
siyasî partiler ve bağımsız adaylar oy pusulalarıdır. 
Oyların kullanılışında ne gibi sonuçlar doğabilir; yani 
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Kanunda, sistemde, nerede bir aksaklık meydana ge
lebilir; bunun üzerinde bazı rakamlarla durumu izah 
etmeye çalışacağım; 

Muhterem arkadaşlarım; 
Fin 1 inci sırasındaki listeyi takip etmenizi istir

ham ediyorum. Oylar, tamamen partiye verilmiştir 
(V) partisi, (S) partisi, (T) partisi. Bölgenin çıkaraca
ğı milletvekili sayısı beştir; geçerli oy toplamı 50O 
bindir. Bu duruma göre, 500 bini beşe böldüğümüz 
zaman baraj sayısı 100 bindir. Partilerin aldığı oyla
ra bakalım; (VP) 210 bin oy almıştır. (SP) 192 bin 
oy almıştır. (TP) 98 bin oy almıştır. (TP) 100 binlik 
barajı aşamadığı için, 98 bin oyla orada milletvekili 
çıkaramaz. Buna mukabil, (VP) 210 bin oy aldığı 
için üç milletvekilini, (SP)'de 192 bin oy aldığı için 
iki milletvekilini çıkaracaktır. Yalnız, partiler için 
kullanılan bu oy pusulalarında aynı zamanda şahıs
lar işaretli olsun; (VP) üzerindeki oylar, bölgenin 
çıkaracağı milletvekili sayısının iki misli aday göste
rildiğine göre, 10 aday üzerinde dağılmış bulunsun. 
Birinci grup adayların oy toplamı 110 bin, ikinci grup 
adayların oy toplamı 100 bin böylece 210 bin oy. 
(SP)'ye gelelim, bu partide oylar dağılmamış olsun ve 
ilk beş üzerinde toplansın; bu durumda muhterem 
arkadaşlarım, 210 bin oy alan (VP)'nin, yani en çok 
oy alan partinin, birinci beş adayı; yani milletvekili 
çıkacak olan adayları 110 bin oy almış olur; ikinci 
grupta daha düşük oy almış olan, 192 bin oy almış 
olan ve iki milletvekili çıkaracak olan (SP)'nin mil
letvekili adayları da fert başına 192 bin oy almış 
olurlar, yani fert olarak (SP)'de tercih yapılmış de
mektir, parti olarak da (VP)'de tercih yapılmış de
mektir. 

Parlamentoya kuvvetli adayların gelmesini istedi
ğimize göre, bunlar içinde hangisini tercih etmek ge
rekecektir?.. 

Diğer taraftan 98 bin oy aşağı yukarı bölgenin 
geçerli oyunun % 20'sidir. % 10'luk ulusal barajı aş
mıştır; fakat % 20 ile çevresel baraj içerisinde, 98 
bin oyla çevresel baraj içerisinde parti milletvekili 
çıkaramamaktadır. Bu da bize gösteriyor ki, üçüncü 
bir parti ülkede % 20 civarında oyu da toplasa, yani 
ulusal barajı çok aşmış da olsa, çevresel baraj dola
yısıyla milletvekili çıkarması mümkün değildir. 

Mademki, % 10'luk bir ulusal baraj konmuştur, 
o halde anormal sonuç doğuracak seçim çevresi ba
rajına ne gerek vardır. Anlaşılıyor ki, % 10'luk ba
rajla çok küçük partiler ortadan silinirken, seçim böl-

— 16 

gesi barajı ile de ülkenin bütün oylarına sadece iki 
büyük partinin mirasçı olması sağlanmaktadır. Çün
kü, 192 bin oy alan ikinci büyük parti iki milletve
kili çıkarırken, onun yarısından çok oy alan bir üçün
cü partinin hiç milletvekili çıkarmaması başka türlü 
açıklanamaz. Eğer bu endişe koalisyonsuz tek başı
na iktidar için duyulmuşsa, Türkiye'de bugüne kadar 
uygulanmış kötü koalisyonlar örnek gösterilip, papa
za kızarak oruç bozmayalım. 

Sadece kişisel maceraların, çıkar hesaplarının ve 
zararlı ideolojilerin ortaya çıkardığı küçük partilerin 
Meclise girip, ortalığı karıştırması önlensin; ama 
bunların varlığı kadar, ikinci partiye yakın oy alan 
üçüncü geniş bir tabanın da Mecliste söz sahibi ola
maması o derece tehlikelidir. Ülkeyi otomatikman 
sağ ve sol diye iki kampa bölecektir. Üçüncü bir par
ti her iki taraf için de bir istikrar unsuru olabilir. 
Aksi halde Türkiye'de iktidar değiştirmek mümkün 
olmayabilir. Çünkü oylar neticede donacaktır. 

Veraset yoluyla gelecek oylara güvenip de partici
lik yapmak ise babasının ölümünden menfaat sağla
maya çalışan bir mirasyedi çirkinliği tablosu göster
mektedir. 

Artık bu ülkede herkesin gerçek bir parlamenter 
hüviyeti ile ortaya çıkıp, siyaset meydanlarında geç
mişin sömürüsünü yapma'ktan vazgeçmesi, memleket 
ve millet için yeni, cazip görüşler ortaya koyarak alın 
terinin, karakterinin mahsulü olan oylarla Meclise gel
mesi zamanı geçmiştir bile. Bu şirinlik muskaların
dan ve oy dilenciliğinden sıyrılıp, kendi öz varlığı
mızı vatandaşa kendi çabamızla kabul ettirelim, ölü
lerden medet umanların, kendileri de yaşayan ölü de
mektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aynı tip oy pusulasının, yani s'iyasî partilerle ilgili 

oy pusulasının ikinci kısmına geçelim. 
Bura'da gene partilere gerekli oylar verilmiş olsun 

ve vatandaş her parti içerisinde beş tane adayı tercih 
etmiş bulunsun. Parti olarak (VP) 210 bin oy almıştır. 
ilk beş sırada sondan dördüncü ve beşinci ve en son
dan da, yani onuncu sıradan itibaren de onuncu, do
kuzuncu ve sekizinci adayları fazla oy alsın. 

(SP)'ye gelelim. Bunda da yine aynı şekilde ilk 
beş sırada sondan üçüncü adaylara oy verilsin ve en 
sonda da onuncu ve dokuzuncu adaylara oy verilmiş 
olsun. Artık (TP)'yi hesalba katmıyorum. Çünkü, mil
letvekili çıkaramayacak, onun oyları ile oynamıyorum. 

Burada partilere oy dağılımına göre (VP) 3, (SP) 
2 milletvekili çıkaracaktır. Seçmen her iki partide de 
oylarını son beş aday üzerinde toplarsa partide ikinci 
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derecede yer alan adaylar milletvekili seçilir, yani her 
iki partide 'de fikir olarak son beşler üzerinde oyların 
toplandığını kabul edersek, son beş 'ilk beşe geçer ve 
alttaki beş kişi milletvekili olma hakkını kazanır, ya
ni (SP)'de altıncı ve yedinci sıradakiler, diğer partide 
de altı, yedi ve sekizinci sıradakiler milletvekili olur
lar. Böylece ters'ine döner liste. 

Şimdi, her iki partide de (birbirine muhalefet se
bebiyle bu oyunlar oynanabilir. Her iki parti de di
ğer partilerin, muhalif partilerin zayıf adaylarını Mec
lise sokturabilmek için bu oyunlara müracaat edebi
lirler, hatta kendi seçmenlerinin oylarını bile gerekir
se bu yönde kullandırabilirler. 

Tercihli oyda bir baraj kullanılmadığına göre, (Ben 
Tasarıda bir tercihe rastlamadım, Sayın Hocam bilmi
yorum bir başka yerde var mı; ama herhalde izah 
edecekler durumu sonra.) bir tek kişi dahi, bir bölge
de bir tek kişinin oyu dahi 'seçimin neticesini tam 
tersine çevirebilir. Bir tek kişi bu şekilde oy kullanmış 
olsa, en alttaki beş kişi en üste geçer ve bunlar se
çilmiş olur. 

Böylece teorik de olsa Türkiye'de 80 - 100 kişi ci
varında insan, seçmen bütün parlamentoyu dilediği 
gibi teşekkül ettirebilir; kendi arzusuna göre teşekkül 
ettirebilir. Çünkü, bir tek oyla bu netice sağlanabilir, 
bir baraj getirilmezse eğer. 

Yalnız siyasî partilerle girilen üçüncü oy şekline 
bakalım efendim. Burada siyasî partiler arasında bir 
karma listeyi tercih ediyoruz. Karma listede kuvvetli 
partiler seçmenini iyi organize edebilirse muhalif par
tiye sadece bir tercih oyu 'kullandırmak suretiyle mu
halefeti çok zayıflatabilirler. Şimdi, listemizde 210 
bin oy potansiyeli olan (VP), 192 bin oy potansiyelli 
(SP) ve 98 bin oy potansiyelli; fakat baraja göre mil
letvekili çıkaramayan bir (TP) var. Kuvvetli olan (VP) 
210 bin oya sahip. (VP) seçmenini o kadar güzel or
ganize ediyor ki, (Küçük bölgelerde bunlar mümkün
dür.) «Partiye oy kullanmayın, parti mührü basma
yın. Sadece seçmen ilk dört sıradaki adayı işaretleye
cek» diyor. Bundan baş'ka «Benim listemde ilk dört 
sıradaki adayı işaretleyecek, İkinci büyük parti duru
munda olan (SP)'nin de en sondaki adayını işaretle
yecek.» diyor. Böylece bir karma liste oldu beş kişilik. 
Yahutta kuvvetli olan pafti kendisine muhalif olacak 
ikinci derecedeki partiyi Meclise getirmek istemiyor, 
milletvekili sayısını düşürmek istiyor. Ne yapar?.. Yi
ne aynı şekilde der ki seçmenine, «Bizim partinin ka
relerinin ilk dördünün içine çarpı işaretini koyun, bir 
de TP'ye koyun çarpı işaretini.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu durumda ikinci büyük partinin piyasadan si

linmesi mümkündür ve aynı zamanda büyük parti üç 
yerine dört milletvekilliği de çıkarabilir. Bu sistemle, 
bu anlayış içerisinde büyük parti, üç milletvekili çı
karan büyük parti üç yerine dört milletvekilini çıka
rır, büyük muhalefet partisini ortadan kaldırır ve 
oyu az olan TP'ye bir oyu verdirmek suretiyle kar
ma listeyi düzenleyebilir. 

II. Siyasî Partiler ve Bağımsız Adaylar Listesine 
bakalım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kuvvetli partiler oylarını bilinçli ve toplu olarak 

.ullandırabild'ikleri takdirde, bağımsız adayla işbirliği 
yaparak, bir bağımsıza, geri kalan tercihli oyları da, 
bağımsızın oylarını da kendi tarafına aktartmak su
retiyle kendi partisi hesabına kullandırıp, o bölgede
ki siyasî partileri tamamen silebilir. 

Listeye bakalım: Yine deminki gibi, (VP) partisi 
oylarını birindi, ikinci, üçüncü ve dördüncü adaylar 
üzerinde tercihli olarak kullandırmıştır. Karma listede 
üçüncü tercihi de bağımsıza verdirmiştir. Aradaki di
ğer partiler silinir gider. Yeterli oyu çıkaramazlar. 
Çünkü, burada 210 bin oy potansiyeli vardır. Ba
ğımsızın oy potansiyeli ile birleştiği zaman rahatlıkla 
bu aradaki diğer ikinci ve üçüncü derecedeki partile
rin oylarını geçebilirler. 

Hesaplarımızı biraz acele yaptım Hocam; yan
lışlar olabilir... 

BAŞKAN — Sayın Ender, Komisyona hitaben de
ğil, lütfen Başkana ve Genel Kurula hitaben konu
şunuz efendim. 

MUZAFFER ENDER — Muhterem arkadaşlarım, 
Uygulanacak seçim sistemi üzerinde benim boşluk 

gördüğüm noktalar şimdilik bunlar. Seçim Kanunun
da görüşülmesi gereken, iyice incelenmesi gereken da
ha başka noktalar vardır; fakat bunların hesapları ile 
uğraşmaktan yetiştiremedim. İnşallah c fikirlerimi 
maddelerin görüşülmesi esnasında serdedeceğim. Bu 
suretle ben, bilhassa Seçim Kanununun ruhu olan, bu 
sistemi, memlekette birçok karışıklıklara sebebiyet ve
ren (Ki, bu şekliyle çıktığı takdirde Kanun, zannedi
yorum yarın sandık başında birçok kavgalara, gürül
tülere sebebiyet verecektir.) tasnifi oldukça güç bir 
sistem olarak görüyorum. Bu sistemi yürütebilmek 
için sandık başlarında en az lise mezunu kimselerin 
bulunması gerekecektir. Çok karışık hesaplar doğa
caktır. Yanlış neticelerle belki yanlış milletvekilleri 
de gelecektir Meclise korkarım. İnşallah bunlara bir 
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çare buluruz yahut da 'bu madde Mecliste görüşülür
ken, yeni bir sisteme yönelmiş olur, daha az arızalı 
bir şekilde Seçim Kanununu çıkarmış oluruz. 

Saygılarımla hepinizi selamlarım efendim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. Sü

re konusunda gösterdiğiniz titizlikten dolayı şükran
larımı arz ederim. 

Sayın Genç, söz sırası sizde buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben söz sıramı 

Sayın Çakma'kçı ile değiştirdim efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Çakmakçı bu

yurun efendim. 
Sayın Genç, siz de Sayın Çakmakçı'nın sırasında 

konuşacaksınız. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
însan, sosyal bir yaratık olduğuna göre, toplu hal

de yaşayacaktır. Toplu halde yaşamanın bir nizamı 
olacağı tabiîdir. Bu hizam, beraberinde yönetenleri 
ve yönetilenleri doğurmaktadır. Eğer yönetenler silah 
zoru ile pazu kuvveti ile veya onun devamı olarak 
babadan oğula intikal eder şekilde belli olmayacaksa, 
mevcut rejimlerin en az mahzurlusu, en ideali olan 
serbest seçimle yönetilenlerin yönetenleri seçmesi re
jimi karşımızda bulunmaktadır. Türkiye'de hamdol-
sun bu serbest, demokratik ülkelerden biridir. Ancak, 
incelediğimiz konu, bunun nasıl tahakkuk edeceği, ya
ni seçmenlerin oylarını nasıl kullanacağından, nasıl 
(değerlendirileceğine kadar olan esasları tespit etme ko
nusu, üçüncü önemli işimiz olarak karşımıza gelmiş
tir. 

En iyi seçim sistemi yoktur muhtelif sistemler de
nenmiştir. O cemiyete, o topluluğa en uygun olan, 
onun realitelerini idealle en iyi sentez yapabilen se
çim sistemi vardır. Tıpkı, en iyi elbisenin kime dikil-
mişse, onun vücuduna en iyi intibak eden olduğu gibi. 

Türkiye'de, yöneticilerini tayinde halkın seçimle 
söz sahibi olması denemeleri 1877 yılında başlamıştır. 
Yeniden resmî tatil yaparak iki gün önce 63 üncü yıl
dönümünü 'kutladığımız 23 Nisan 1920 tarihi Büyük 
Atatürk'ün «Hâkimiyet milletindir.» vecizesiyle ifade 
ettiği sistemin, en önemli nirengi noktası olmuştur. 

Cumhuriyetimizin kurulması ile tek partili dönem 
seçimleri başlamış, 1935'de seçim hakkı genelleştiril
miş, kadınlara da oy Ihakkı tanınmış, 1939 seçimlerin
de tek partinin yanında, teorik olarak da olsa, ba
ğımsızların seçime katılmalarına izin verilmiş, Meclise 
13 adet de kadın milletvekili seçilebilmiştir. 

1945 tarihinde başlayan çok partili dönemin ardın
dan, 1946 seçimleriyle Meclise birden fazla partinin 
temsilcileriyle bağımsızlar girmiştir. 1950 seçimleriyle 
seçmen, iktidardaki partiyi iradesiyle oyları ile değiş
tirmiş ve bu seçim, bu açıdan Türk demokrasi tari
hinde çok önemli bir meVki işgal etmiş, demokratik 
yöntemle olaysız, medenî şekilde iktidar değişikliği
nin ilk olgun başlangıcı olmuştur. 

tşte bu tarihten sonradır ki, seçmen oyu ile ik
tidar veya muhalefet olma, diğer bir deyişle milletin 
kendini, kendi namına yönetecek vekillerini tayin ve 
değiştirme olgusu özel bir önem kazanmıştır. 

Milletin, vekillerini nasıl seçeceği, oyların nasıl 
verilip değerlendirileceği, yani seçim sisteminin nasıl 
olması gerekeceği konusunda araştırmalar ve uygu
lamalarla dünyada, Hocamızın da temas ettiği gibi, 
80 kadar seçim ve değerlendirme sistemi geliştirilmiş
tir. Bunların kabaca tasnife en belli başlıları olan 
ekseriyet usulünün, kolay, anlaşılır olmasına ve istik
rarlı hükümetler yaratmasına karşın, klasik misalle 
% 51 oy alan partinin, % 49 oy alan parti veya 
partilere hiç temsilci bulundurma hakkı tanımaması, 
hakkaniyete uygun görülmemiş, giderek seçmenin ilgi
sizliğini doğurmuş ve çoğu ülkelerde terkedilmiştir. 

Alınan oy kadar o nispette milletvekili çıkarmayı 
öngören nispî temsil sistemi, daha demokratik ol
masına karşın, bu defa güçsüz iktidarlar, parti enf
lasyonu ve sonucunda koalisyonlar doğmasına sebep 
olmuştur, hatta bunun daha ötesinde, Millî bakiye sis
temi ile daha demokratik olacak diye seçim yapılmış, 
parti bölünmeleri daha da artmıştır. 

işte iki ana sistemin karşılıklı mahzurlarını denge
lemek için, oyların sayımında Belçikalı bulucusunun 
ismi ile anılan d'Hondt sistemi ve bunun barajlı 

uygulaması, en sentezci yol olarak görülmüştür. 1961 
yılında bu yöntem denenmiştir. 25 Mayıs 1961 ta
rihinde çıkarılan 306 sayılı Kanunla 1961 yılı seçim
leri ilk defa nispî temsil barajın d'Hondt sistemi ile 
yapılmıştır. 

Millî bakiye ve birleşik oy pusulaları denemesi de 
ilk defa 1965 yılında yapılmıştır. Beklenilen sonuç 
doğmuş ve hoşa gitmeyen bir dağınıklığa sebebiyet 
vermiştir. 

«En iyi seçim sistemi, o ülkenin gerçeklerine, öl
çülerine en uygun seçim sistemidir» fikrinden hare
ketle Anayasa Komisyonumuzun önümüze uzun ince
lemelerden sonra getirdiği metinde, yine eşitlik, ge-
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nellik, şahsa bağlılık, gizli oy-açık tasnif, hâkim yö
netim ve denetiminde olmak, serbestçe oy kullana
bilme ilkelerinden hareketle tek dereceli seçim ve nispî 
temsil ilkelerinin benimsendiği, oyların sayım ve de
ğerlendirilmesinde çift barajlı d'Hondt sisteminin ka
bul edildiği, birleşik oy pusulası, tercihli oy kullan
ma imkânlarının getirildiği, ön seçimde iki misli aday, 
seçimde ise, bu fazla tespit edilen adaydan seçme im
kânının bahsedildiği, seçmenin isterse tek bir partiye 
bağlı kalmaksızın istediği aday ve bağımsızlardan 
karma yapabileceği, tercih veya karma yapma iste
meyen, daha da önemlisi, beceremeyen seçmenin is
tediği partiye «Evet» mührü basmakla iktifa etme
si halinin de oy iptali sebebi sayılmadığı, 7 millet
vekilinden fazla milletvekili çıkaracak illeri, birden 
fazla seçim çevresi olarak mütalaa ettiği görülmek
tedir. 

Bunları, geçirdiğimiz tecrübelerin ışığında, Türk 
seçmeninin de realitelerini göz önüne alarak yapıl
mış olumlu sentezler olarak genelde görüyorum. Ken
dilerine teşekkür ederim. 

Gerçekten, nispî temsil ve barajlı d'Hondt mik
tarı ile nispeti aşağıda tartışılmakla beraber, bizlere 
en uygunu görülmektedir. Birleşik oy pusulası ve bu 
pusulada tek partiye bağlı kalmaksızın istenirse, par
tiye değil, adaylara da oy verilebilmesi, Türk seçme
ninin son Anayasa oylamasında gösterdiği şuur ve se
viye, giderek artan okuma yazma oranı, öte yandan 
inatçı partilileşmelerin yarattığı, inatçı partizan olma
yan kütlenin çoğalması nazara alınırsa, bu düzenle
me, «Mutlaka bir partiye oy vermeye mecbur muyum, 
elin seçtiğini seçmeye mecbur muyum? Oy vermeye 
gitmem, daha iyi» şeklinde tecelli ©den tehlikeli ilgi 
azlığına karşı bir arayışın getirdiği olumlu bir yakla
şımdır. ıBu arada aynı partiden kendince daha çok 
.sevdiği; ama listede altta kalmış adaya tercihli oy ve
rebilme, bağımsızla bunları sentez yapabilme imkânı, 
seçmene saygı ifadesidir. 

Mademki şu kutsal çatının altında kendisinden ve 
partisinden de evvel ülkesini birinci planda düşünen, 
ılımlı, toleranslı, asgarî müştereklerde gerektiğinde bir-
leşebilen, saygınlık uyandırmış, başarılı, iyi ahlâklı, ör
nek insanların yer almasını istiyoruz; mademki inatla 
futbol takımı tutar gibi, körükörüne partisinin her 
kaprisine gözü kapalı alkış tutan seçmen ve seçilen 
istemiyoruz; mademki gerçekten halkın seçeceğini ge
tirme yolundayız bu özlemin yetki ve imkânını seç
mene verebilmek elbette olumlu bir yaklaşımdır. 

Yine, «Bizim seçmenimiz karma listeyi, tercihi 
bilemez; iptal edilen oylar çok olur.» eleştirisini kar

şılayan, «İsteyen seçmen sadece partisine «evet» oyu 
verirse, yine geçerlidir» yaklaşımı olumlu ve realisttir. 

önseçimin delege tekelinden çıkarılmasının yarar
larını Partiler Kanununda tartışmıştık, geneli üzerin-

ı deki görüşmelerde. Bu defa, bir arkadaşımla beraber 
hazırladığımız; ama Siyasî Partiler Kanununun önse
çimle ilgili hükümleri burada tartışılamadığı için 
okuyamadığımız, aksettiremediğimiz önergemizdeki 
gibi, önseçimde varsa, daha kalabalık aday adedini 
seçilecek milletvekili adedinin bir misline indirip 
esas seçimde seçmene bunun içinden yarısını seçip 
çıkarma yetkisinin bahsedilmesi ve «önseçimde her 
şey olup bitiyor, seçmene genel seçimde ancak figü
ranlık kalıyor.» serzenişini, ümitsizliğini ve küskün
lüğünü kaldırmaktadır, önseçimde, delege sistemin
den öteye, partiye kayıtlı tüm üyelere yetki verilmiş 
olsa dahi «önseçimi kazanan, hele üst sırayı tutturan 
seçimi şimdiden kazanmış olur.» yarışının doğurduğu 
çirkin menfaat dağıtma manevraları bir nispette azal
tılmış, hatta asgariye indirilmiş olur. Zira önseçim ka
zanmak rahatlamak değildir bu seçim sisteminde ve 
menfaat dağıtma hırsını da davet etmeyecektir. 

önseçimde dışlanan veya alta düşen adayın kü
süp partisine bu defa ilgisiz ve hatta zararlı olma 
durumuna düşmesi kısmen önlenmiş olmaktadır. Zira 
listeye giren adedi bir misli fazladır ve tercihlenip 
yer değiştirme ümidi hâlâ vardır. Aldığı oy oranına 
göre olacaksa önseçimdeki sıra, bu iyimserliğimiz 
belki nispeten azalacaktır. 

Eskiden her il bir seçim çevresiyken, bu defa ye
diden fazla milletvekili çıkaran illerin birden fazla 
seçim çevresine ayrılması, seçmenin adayını daha iyi 
tanıma imkânı vermekte, «kalabalığın içinden adam 
seçmek için seçmenin bir saat sandık başında kalma
sı gerekir.» eleştirilerini hafifletmektedir. Ancak, oy
ların sentezi ve sonuçların ilanında bir miktar zorluk 
ve gecikmeye sebebiyet verse de, bu yararından daha 
fazla değildir. 

Buna mukabil, Tasarıda olumsuz bulduğumuz, dü
zeltilmesini arzu ettiğimiz noktalara da gelince : 

1. Baraj nispet ve adedi meselesi. Milletvekili 
sayısını azalttık, grup kurma sayısını çoğalttık. Seçi
me katılmak için bir partinin kuruluvermesini yeterli 
görmedik. Şimdi partiler sıfır mal varlığından yeni
den kurulacaklardır. Bunun da kaba hesapla, seçime 
katılabilmek için ilk etapta, 2,5 milyar liraya mal 
olacağını, burada Siyasî Partiler Kanunu vesilesiyle 
konuştuk. 
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Partilere Devlet yardımı da yoktur. Böyle olunca, 
esasen Parlamentoda parti enflasyonu ihtimali bir 
hayli azaltılmış demektir. İllerin barajları da varken 
bir de Türkiye genelinde % 10 baraj getirilmiştir. Bu, 
Türkiye genelinde, ortalama geçerli oyların 15 mil
yon olacağı varsayılma, 1,5 milyon geçerli oyu bir 
partinin alabilmesi demektir. 1965, 1969 ve 1977 se
çimlerindeki partilerin oy oranına bu barajı oturta
cak olursak sadece iki parti barajı geçecek demektir. 
Üçüncü partiye dahi, pek Parlamentoda hayat hakkı 
kalmayacak demektir. Evet, istikrarlı hükümetler ve 
idareler kurmak için bu yapılmaktadır; ama bizce 
frenin dozu bu nispet karşısında fazlaca kaçmıştır. 
Zira Türkiye genelinde % 10 baraj aynen kalırsa, 
iki partiye inhisar eden Parlamentoda üçüncü bir 
denge partisi korkarım ki, zaman zaman aranacak
tır. Böyle olunca da, iki telli saz olur; ama sesi az 
olur. Kolay akorda alınır; ama mahdut parça çalınır, 
diye özetleyebiliriz. 

İnsanoğlunun şapka ölçüsü olarak kafa Ölçüsü se
kiz, nihayet on çeşittir; ama kafa yapısı, düşünce 
tarzı çok çok çeşitlidir. Her düşünenin bir ayrı ina
nışı, fikri vardır. Meclisimizde bir tek Devrimsel Fik

ri olduğuna bakmayın, elbette her fikrin Mecliste 
temsili düşünülemez; ama siyasal yelpazeyi çok kısıt
lamanın da aradığını bulamayan küskün seçmenler 
yaratması beklenebilir. Mecliste fikir yapısını temsil 
edemeyen, hatta buna yakın komşu partilerde de 
aradığını bulamayan gruplar, minder dışına taşabilir-
ler. Seçimden evvel koalisyon anlaşmaları doğabilir; 
«Senin oylar nasıl olsa ziyan olacak, gel benim par
timi takviye et de işe yarasın, ben de bunun altında 
kalmam.» gizli anlaşmalarını da bu doğurabilir. Zor
lama ile mütecanis olmayan partiler, yüksek barajı 
aşma uğruna doğar ve bunun sonucu Meclise geldik
ten sonra Mecliste parçalanıp doğum yapabilir, aynı 
mahzurlar karşımıza çıkabilir. Aranan istikrarı sağ
lama unsuru yine de zayıflayabilir. 

Nihayet, genel olarak seçime iştirak nispeti küs
künler kütlesi bakımından düşebilir. 

Son olarak da, bu kadar yüksek barajın sonucu, 
bir iki ilde mesela % 90 üzerinde oy alan bir parti 
genel barajı tutturamadı diye milletvekili çıkaramaz
sa, altta kalan % 10 oyu paylaşan partiler de o ilin 
barajını aşamadığına göre (Tasarıda ancak hepsinin 
il barajını aşamaması hali düzenlendiğide, alttakilere 
nöbet düştüğüne göre) o ilde bu durumda milletve
kilinin hangi partiden çıkacağı cevapsız bir soru ola
rak Jcafamıza takılmaktadır. 
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Netice : 
Türkiye düzeyinde % 10 baraj nispeti yüksektir. 

Baraj olmalıdır; ama saydığımız mahzurları yarat
mamak için tartışılabilir, % 5 - 6 civarında ılımlı bir 
baraj, diğer engellemelerin de inzimamıyla gayeyi 
sağlamada yeterli olacaktır. 

Eski Kanundan aynen alınmış olsa da Tasarıda 27 
gün, 32 gün, 37 gün gibi kesirli sürelere rastlanmak
tadır ki, bunları düz sayılar haline getirmekte kolay 
anlaşılması bakımından yarar vardır. 

Siyasî partiye basılan bir «evet» mührü adayların 
hem de seçilecek olanlardan bir misli fazla olan 
adayların adedi kadar oy alma manasına gelmektedir 
de bağımsıza verilen oy sadece bir oy olmaktadır. Bu 
da baraj oluşma ve aşılmasında bağımsız aday aley
hine adaletsizliktir. 

Aday adaylarının sıralanması soyadı ad sırasına 
göre olmayacaktır; ama kuraya göre değil de aldık
ları oy oranına göre ise, ki yeni yayınlanma onu gös
termektedir, bu önseçim, yarışma hırsının kötülükle
rini davet edebilecektir, tik önümüzdeki seçim için 
önseçimde alınan oy olmadığına göre, sıranın başın
da olmanın getirdiği avantajlar başka bir yarışı da 
davet edebilecektir. Buna karşı tercihli oy ilacının ge
çerli olması için de, mutlaka belli bir nispette tercih 
oy alma barajı, Ender arkadaşımın açıkladığı gibi, 
düşünülmelidir. 

Bir seçmen belli bir partiye veya bağımsıza «evet» 
mührü basmaksızın, kişilerin karşısına (X) işareti ko
yar, bunun adet toplamı o yöreden seçilecek millet
vekili adedini geçerse, iptal sebebini anlamak müm
kündür; ama milletvekili adedinden az kişiyi işaret
lemekle iktifa ederse, onu joker kullandı gibi mü
talaa elip oyunu geçerli saymamak isabetliye ben
zememektedir. O seçmen belki samimi olarak, hiçbir 
partiye bağlı olmaksızın öngörülenden daha az kişiyi 
işaretlemeyi istemişse, bu hal iptal sebebi olmama
lıdır. 

22 nci maddede, «Aday listesi kesinleşmesinden 
oy verme günü saat onyediye kadar ölüm veya istifa 
nedeniyle aday eksilmesi olursa» yapılacak iş tarif 
edilmektedir. Bu madde, eski 306 sayılı Kanunun 
Değişik 22 nci maddesinden aynen alınmış ise de, ek
sik doldurma işlemi için oy verme gününden çok ev
vel harekete geçilmelidir ki bir manası olsun. Oy ver
menin biteceği anda, son saatte ne yapılabilir ki? 
Bunu ben anlayamadım. 

Ek Madde 4 ile 298 sayılı Kanunun 52 nci mad
desi değiştirilmiş ve partilerin radyo ve televizyonda 
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propaganda yapabilmeleri için aldıkları geçerli oy 
oranı esası getirilmiştir. Bu bir evvelki seçimde çok 
oy alanın, bir sonraki seçimde korunması manasına 
gelmektedir. Saydığımız zorluklar ve barajlarla ma
demki esasen çok parti olamayacaktır, artık bu kısıt
lama ve farklı işleme de gerek olmaması icap eder. 
Geçen seçimde az oy almış; ama farklı, inandırıcı, 
enteresan çözümler öneren bir parti derdini anlatıp 
gelişebilme şansından belki alıkonulacaktır. Geçen 
seçimde en çok oy alıp iktidar olmuş; ama sonra ha
talar işlemiş partiye karşı diyeceklerin süresi beş se
ne evvelki başarı yüzsuyu hürmetine bu defa kısıtlan
mış olacaktır. Hiç olmazsa Mecliste temsilci bulundu
ran partilere eşit süre tanınmalıdır. Bu bir orta yol 
olacaktır. 

Dış ülkelerdeki vatandaşlarımızı seçmenlikten 
dışlamak Anayasamızın 67 inci maddesine uymadığı 
gibi, onlar üzerinde bizi vatandaş saymıyorlar gibi, 
bir kompleks de yaratabilir. Dövizleriyle katkıları 
her zaman takdire değer olan bu vatandaşlarımızın 
da oy kullanabilmeleri için de Sayın Gökçe'nin fikir
lerine hak vermemek imkânsızdır. Başlarına anarşist 
çökerse nasıl disipline edeceğiz suali akla gelebilir; 
ama bunun da kontrolünü getirmek pekâlâ burada 
tartışarak, çalışarak mümkündür. 

Anayasanın 75 inci maddesinde düzenlenmiş
ken milletvekili adedinin 400 olduğuna dair eskiden 
de var diye müstakil bir madde tanzimini ben fazla 
görmekteyim. 

Neticeten, Tasarıyı genelde olumlu buluyor ve 
Anayasa Komisyonumuza teşekkür ediyorum. Bera
berce daha iyileştirerek, bizce en uygun, en az mah
zurlu bir senteze gideceğimize inanıyor. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Baysal, 'buyurun efendim. 
ORHAN BAYSAL — Saym Başkan, Danışma 

Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

2485 Sayılı 'Kurucu Meclis Hakkında Kanunla 
verilen tarihî o derecede şerefli görevlerden yeni Ana
yasanın ve Siyasî Partiler Kanununun hazırlanması, 
Danışma Meclisimizde gerçekleştirilmiş ve söz ko
nusu kanunlar yürürlüğe girmiştir. Yüce Genel Ku
rulumuz şu anda tarihî görevlerinden bir diğeri olan 
Seçim Kanununun müzakerelerine başlamış bulun
maktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Kabul etmek gerekir k'i, günümüzün demokratik 

toplumlarında seçim ve seçim sisteminin yeri ve öne
mi tartışılmaz 'bir gerçektir. Yönetilenlerin yöneten
leri 'belirlemesi demek olan seçim, halkın siyasal ya
şama katılmasında başlıca rolü oynayan, bir uygula
ma, bir tems'il aracıdır. Yine kabul etmek gerekir 
ki, Devlet iradesinin Milletçe ve seçim yoluyla te
celli etmesi ancak çok partili demokrasilerde bir ma
na ifade eder. Bu nedenle seçim kanununun uygu
lamada Devletin hakikî Anayasası olduğu haklı ola
rak iddia edilmektedir. 

İnancım odur ki, bugün bizlere düşen tarihî gö
rev 1950-1960 ve 1961-1980 dönemlerine ait acı tec
rübelerin ve gözlemlerin ışığında herhangi bir ön
yargının esiri olmaksızın, objektif değer yargıların
dan hareket ederek mevcut seçim sistemlerinin ana
lizini yapmak, 'bunların fayda ve zararlarını tespit 
etmek, ülke gerçeklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde 
tutarak, ülkenin beklentilerine en iyi cevap verecek 
bir seçim sisteminin dayanması gereken unsurlarının 
sentezini sağlıklı bir şekilde yapmak, 'bunları ülke ko
şullarına göre dengelemek ve belirlemektir. Bu hu
susta yapılacak yanlış bir tercih özenerek hazırlanan 
Türk Milletine 'büyük bir tasvip görerek onaylanan 
Anayasamızı kâğıt üzerinde bırakabilir. Özellikle de
mokrasiyi kurtarmaktan ziyade, ülkeyi kurtarmak 
için düzenlenen 12 Eylül Harekâtını anlamsız kıla
bilir. 12 Eylülden hu yana gerçekleştirilen olumlu ge
lişmeleri bir anda heder edebilir. Ülkeyi' 12 Eylül 
öncesi ortamına tekrar getirebilir. Bu arada üzülerek 
belirtmek isterim k'i, Anayasa Komisyonumuz ülke
nin beklentilerine en iyi cevap verebilecek bir seçim 
sistemiriin dayanması gereken unsurlarının sağlıklı 
sentezini yapamamış, hizlere başarılı örnek bir çalış
ma sunamamıştır. 

Seçim sistemlerinin adale't ve istikrar unsurlarının 
müştereken ve mümkünse aynı ölçüde içermesi esas
tır. Aslında bu hususlar sistem içinde ters yönde iş
leyen, sistemi ters yönde etkileyen unsurlardır. Ada
let ve istikrar unsurları açısından seçim sistemlerin 
uygulandıkları ülkelerin 'bünyesine en uygun denge
yi sağlayabildikleri oranda başarılı olması söz ko
nusudur. Bir diğer deyişle bir seçim sistemi içindeki 
adalet ve istikrar unsurlarının uygulandığı ülkenin 
toplumsal yapısına ve siyasal özelliklerine uygun öl
çüler içersinde dengelenmesi zorunluluğu vardır. Be
lirlenecek bu denge, geniş hır tabanın katıldığı ciddî 
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düşünce akımlarının partamentoda temsiline imkân 
sağlamalı; fakat aynı zamanda parlamentoyu çalışa
maz duruma getirmemeli, hükümetlerin kurulmasını 
zorlaştırmamalı, kısaca, ülkeyi kısa ve uzun vadede 
adaleti de gözeten istikrara kavuşturabilmelidir. 

Sayın üyeler; 
Yüksek malumları olduğu üzere, çoğunluk sis

temlerinde daha çok istikrar unsuru, nispî temsil sis
temlerinde ise, adalet unsuru ön plandadır. Dolayı
sıyla istikrarlı çoğunluk sisteminin, adalet ise nispî 
temsil sisteminin bir simgesidir. Ülkemizde 1960 yılı
na kadar çoğunluk sistemi uygulanmıştır. Çoğunluk 
sisteminin istikrar ve adalet dengesini bozan, zaman 
zaman adalet unsurunu tamamen yok eden, geniş 
bir tabanın benimsediği ciddî düşünce akımlarının 
dahi parlamentoda temsil edilme olanağını ortadan 
kaldıran, hatta azınlığın çoğunluğa tahakkümüne im
kân sağlayan sakıncaları vardır. Özellikle 1950-1960 
döneminde Türkiye bu sakıncaların acı tecrübelerini 
yaşamış, ağır faturalarını ödemek durumunda kal
mıştır. Bu nedenle son derece adaletsiz sonuçlar do-
ğurabilen seçim çevresi büyüdükçe söz konusu ada
letsizliği aynı ölçüde artan basit çoğunluk sisteminin 
önerilmesi ve benimsenmesi ülkemiz için söz konusu 
değildir ve olmamalıdır. 

Yine yüksek malumları olduğu üzere, 1961 yılın
dan itibaren ülkemizde nispî temsil sistemi uygulan
maya başlanmıştır. Seçimlerde hak ve temsil eşitliğini 
getiren nispî temsil sisteminde, siyasî partiler elde 
ettikleri oy oranında parlamentoda temsil edilirler. 
Bu suretle taraftarları az veya çok olsun toplumda 
mevcut olan her görüş parlamentoda temsil imkânı 
bulur, parlamentoda her fikir, her. ideoloji dile geti
rilebilir. Dinamik bir gelişme süreci içinde bulunan 
ülkemizde yeni düşünce akımlarının toplumun her 
kesiminin siyasî partiler aracılığıyla parlamentoda 
temsil edilmesi arzu edilebilir. Ancak, bu arzu ve dü
şünce sonucudur ki, 1961 yılından beri ülkemizde 
uygulana gelen seçim sisteminin uzun süreli hükümet 
bunalımları yarattığı ciddî sorunlara neden olduğu 
gözden uzak tutulmamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bugün aramızda bulunan Sayın Bilge'nin de bü

yük bir isabetle 1961 Kurucu Mecliste dile getirdiği 
gibi, bir ülkede nispî temsil sisteminin iyi işlemesi, o 
ülkede fikir partilerinin gelişmiş olmasını ve halkın 
kültür seviyesinin yüksek bulunmasını gerektirir. Ge
nel kültür seviyesi düşük, fikir partileri gelişmemiş 
veya gelişme yolunda olan ülkelerde bu sistemin iş-
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lerliği mümkün değildir. Bu ülkelerde gerek parti 
mensupları, gerekse seçmenler bir fikir etrafında de
ğil, daha çok belli şahıslar etrafında toplanmaya eği
lim gösterirler. Siyasî iktidar mücadelesi fikir alanın
dan duygu alanına kaymaya mahkûm kalır. Seç
menler, seçimlerde partilerden ziyade adayların ki
şiliklerine önem verirler. Oysa, hangi yöntemi benim
senirse benimsensin, nispî temsil sistemlerinin karak
terinde şahıslardan ziyade partilere oy vermeyi hedef 
güden, adayların kişiliklerini gölgede bırakan, bunun 
sonucu olarak da parti disiplinini artıran, parti içi 
oligarşiyi geliştiren, parti merkez teşkilatlarını gide
rek mutlak hâkim kılan belirgin bir özellik vardır. 

Nispî temsil sistemi uygulamaları sağlam demok
ratik geleneklere, oldukça dengeli ekonomik ve top
lumsal yapılara sahip, ağır, mutedil, soğukkanlı İs
kandinav ülkeleri gibi ülkelerde tehlikeli olmayabi
lir; başarı ile yürütülebilir. Nispî temsil sisteminin 
kaçınılmaz sonucu olan koalisyon veya azınlık hü
kümetleri bu ülkelerde istikrarlı iktidar örnekleri ve
rebilir. Ancak, unutulmamalıdır ki, Latin Amerika 
ve Akdeniz ülkeleri gibi, dengeli ekonomik ve top
lumsal yapıya sahip olmayan, heyecan ve hareketin 
hâkim olduğu ülkelerde nispî temsil sistemi mahzur
lu, hatta vahim sonuçlar doğurmaktadır. Elde edilen 
gözlem ve deneyimler bunu doğrular niteliktedir. Nis
pî temsil sisteminde seçmenlerle adaylar arasında ya
kın ve sıcak, aynı zamanda sağlıklı bir ilişki yoktur 
ve olması da mümkün değildir. 

Seçim çevrelerinin büyük olması, yüzbinleree seç
menin var olması adayın seçmenlerle ilişki kurmasını 
güçleştirir, hatta zaman zaman imkânsız kılar. Aday, 
seçildiği yörenin tümünün değil, aynı görüşteki bir 
grup insanı temsil eder. Aday seçildikten sonra da 
kendini tüm seçmenlere karşı değil, partisine karşı 
sorumlu hisseder. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bütün bunların yanı sıra, en önemli olarak nispî 

temsil sistemi ülkede mevcut olan partilerin sayısını 
azaltıcı değil, artırıcı karaktere sahip bir seçim sis
temidir. Bu sistemin uygulandığı ülkelerde zaman 
içinde siyasî partiler sunî olarak çoğalır. Nispî tem
sil sistemi, hangi yöntemi benimsenirse benimsensin, 
aşırı çok partili parlamenter düzene yol açan, mev
cut partilerin zaman içinde bölünmesini kolaylaştıran, 
siyasî parti sayısının çoğalmasına, seçimlerde oyların 
dağılmasına neden olan bir sistemdir. Bunun sonu
cu olarak da nispî temsil sistemi ülkeyi devamlı 
olarak koalisyon veya azınlık hükümetleriyle yönetil-
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mek zorunda bırakan, hükümet bunalımlarına neden 
olan bir sistemdir. 

Bu bunalımlardan erken seçimle çıkma ihtimali 
nispî temsil sistemlerinde oldukça sınırlıdır; hatta ço
ğu kez yoktur. Çünkü, ülkede siyasal, ekonomik ve 
toplumsal koşullarda çok önemli değişiklikler olma
dıkça nispî temsil sistemleri kısa dönemlerde parla
mento aritmetiğinin fazla değişmesine elverişli değil
dir. 

Adalet uğruna ülkeyi istikrarsızlığa terkeden nis
pî temsil sisteminin olumsuz sonuçları 1961 yılından 
itibaren ülkemizde fazlasıyla yaşanmıştır. Yaşanmış 
'bu olumsuz olaylar 12 Eylül öncesi koalisyon veya 
azınlık hükümetlerinin istikrarsız icraatları, Türki
ye'nin siyasal, sosyal ve ekonomik alanda uçurumun 
kenarına nasıl geldiği belleklerimizde henüz tazeli
ğini muhafaza etmektedir ve daima da etmelidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Yüksek malumları olduğu üzere, ülkemizde bu

güne kadar çoğunluk ve nispî temsil sistemleri uygu
lanmıştır. Bu sistemlerin kendi bünyelerinden kay
naklanan ülkemizin siyasal ve sosyal şartlarına uy
mayan özetle arz etmeye çalıştığım, sakıncalı yanları 
uygulamalar sonucu yaşanmış, halkımız gerçek ve 
ehliyetli temsilcilerini bir türlü seçme imkânına sahip 
olamamış, halkımızın gerçek iradesi ve eğilimi tecelli 
edememiş, özlemi gerçekleşememiş, demokrasi reji
mimiz çeşitli tehlikelerle karşılaşmış, ülke istikrara 
kavuşamamış, devlet kavramı tartışılır hale gelmiş, 
halkımız kalkınma sürecinde ve refah düzeyinde 
hakkı olan yere ulaşamamıştır. 

Yeni bir seçim sistemi geliştirirken çoğunluk ve 
nispî temsil sistemlerinin kendi bünyelerindeki aksayan 
ve sakıncalı yanları ülkemizin kendine has tecrübeleri, 
özellikleri ve ihtiyaçları mutlaka göz önünde tutularak 
değerlendirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Üzülerek belirtmek isterim ki, Anayasa Komis

yonumuz, gerekçesi ne olursa olsun, anlaşılması zor 
bir tutum içinde konu üzerine gereği şekilde eğilme
miş; sağlıklı, ayrıntılı çalışma örnekleri sergileyeme-
miş, açık ve net müzakerelerle sağlıklı çözüm yolları 
arama ve senteze ulaşma eğilimi ve örnekleri göste
rememiş; sonuç olarak sakıncalarını özetle arz etme
ye çalıştığım, ülkemizin siyasal ve sosyal şartlarına 
uymayan sayısız sakıncaları 20 yıllık tecrübelerle ya
şanmış, terk edilmiş nispî temsil sistemini benimsemiş 
ve sunmuş bulunmaktadır. 

Yine üzülerek belirtmek isterim ki, muhalefet şerh
lerinden, yazılı ve sözlü beyanlardan anlaşıldığına gö
re, Anayasa Komisyonumuzun sayın üyeleri arasında 
dahi konu aydınlığa kavuşamamış görünümdedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Nispî temsil sisteminin bünyesinden kaynaklanan 

sakıncalarına daha fazla değinmeden, sınırlı zaman 
ölçüsünde ülkemizin özelliklerini göz önünde tutarak, 
önerilen seçim sisteminin satırbaşları halinde sizlere 
analizini yapmak isterim : 

Herkes hemfikirdir ki, benimsenecek sistemde ada
let ve istikrar arasındaki dengeyi sağlarken, hızlı kal
kınmakta olan ülkemizde sistemin istikrar yanı ağır 
basmalıdır. Baraj konarak parti sayısının zaman için
de artması önlenmeli, koalisyon ortaklarının makul ve 
sınırlı sayıda tutulmasının yolları aranmalıdır. 

Bu amaçla olacak ki, Anayasa Komisyonumuz 
benimsediği nispî temsil sistemine bir de «barajlar 
sistemi» monte etmiştir. Ancak bu barajlar, ülkenin 
bugünkü ihtiyaçlarına cevap verebilecek, özellikle 
önümüzdeki seçimlerde ülkeyi istikrara kavuşturabile-
cek nitelikte değildir. Başlangıçta kurulacak siyasî 
parti sayısının 4-5 tane olacağı, önümüzdeki seçimler
de vatandaş tercihlerinin dağılacağı asla unutulmama
lıdır. Oyların dağıldığı 1961 ve 1973 seçimlerinde mev
cut 4 partinin % 10 barajı aştığı gibi, önümüzdeki 
seçimlerde de en azından 3-4 partinin % 10 barajı 
geçmesi zor olmayacaktır. 

Bu nedenle önümüzdeki seçimlerde % 10 baraj 
bekleneni veremeyecek, belki oyların tekrar toplana
cağı 1988 seçimlerinde etkisini gösterebilecektir. O 
halde, Türkiye 1983 - 1988 döneminde güçlü iktidar, 
güçlü muhalefetten yoksun kalacak, koalisyon yöne
timlerine, istikrarsızlıklar içine terkedilecektir. Oysa 
ülkemizin, özellikle 1983 - 1988 döneminde istikrara 
ihtiyacı olacaktır. 

Ülke çapında % 10 baraj, ancak kurulacak bazı 
partilerin mevcut eski tabanlarıyla ilişkilerinin devam 
etmesine, 1988 seçimlerinde kendilerine iktidar kapı
sının açılmasına imkân sağlayabilecektir. Bu durumu, 
özellikle dikkatlerinize arz etmek isterim. 

Seçim çevrelerinde, seçim sayısı şeklinde getirilen 
ikinci baraj ise, oyların dağılacağı ilk seçimlerde bir, 
iki ve üç milletvekili çıkaracak, küçük seçim çevrele
rinde fonksiyoner olamayacak, bu seçim çevrelerinde 
zorunlu olarak klasik d'Hondt sistemi uygulanacaktır. 
Büyük seçim çevrelerinin de daraltılması düşünüldü
ğüne göre, küçük seçim çevrelerinin sayısı daha da 
artacak, seçim çevreleri itibariyle getirilen barajdan da 
beklenilen elde edilemeyecektir. 

23 — 
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Ayrıca, bu tür barajların büyük haksızlıklara, ada
letsizliklere neden olacağı asla gözden uzak tutulma
malıdır. Seçmenin iradesini serbestçe kullanabilme
sine imkân sağlamak amacıyla seçmene tercih ve kar
ma liste düzenleme hakkı verilmek istenmiştir. Uygu
lamalardaki sakıncaları bir yana, bunun sisteme de
mokratik bir görünüm vermekten başka bir yararı 
olmayacaktır, öncelikle belirtmek isterim ki, daha 
önceki sayın konuşmacıların da belirttiği gibi, hem 
nispî temsil sistemi, hemde karma liste usulü birlikte 
düşünülmemesi gereken hususlardır. Parti içi tercih, 
partiler arası karma liste usulünün gerek tek tek par
tiler, gerekse partiler arası ve nihayet uygulamalar 
açısından sayısız sakıncaları vardır. Daha önce ön
seçimlerde başvurulan ve uygulanan taktiklere benzer 
şekilde parti listesinin alt sıraalrında yer alan bir 
aday, icabında bir oyla birinci sıraya geçebilecektir. 
Herhangi bir parti, seçilme şansı yüksek kendi aday
larıyla karşıt partinin seçilme şansı olmayan adayları 
hesabına karma liste yaptırarak muvazaalı durumlar 
yaratabilecektir. 

Okuma-yazma bilmek tercihte işaretleyebilmenin 
bir vasıtası olmakla birlikte, adaylar arası isabetli 
tercihin tek ve önemli koşulu değildir. Seçmenlerimi
zin durumları bu açıdan da göz önünde tutularak 
değerlendirilmelidir. En önemlisi, parti içi tercih, ge
rekse partiler arası tercih nedeniyle geçersiz oy oranı 
oldukça artacak, oyların tasnifinde güçlükler doğa
cak, büyük zamana ihtiyaç duyulacaktır. Oysa bir se
çim sisteminde seçmenin oy vermesi ve oyların sağ
lıklı ve hızlı tasnifi daima tercih edilmesi gereken hu
suslardır. 

Seçim sonuçlarının kesinleşmesi uzayacağı gibi, 
yapılacak itirazlar, bunların değerlendirilmesi, ülke 
çapında ilk seçim sonuçlarının tümden değişmesine, 
belki de seçimlerin yenilenmesine neden olabilecek
tir. 

Sonuç olarak; unutulmamalıdır ki, Türk seçmeni 
daha çok parti sempatizanıdır. Eskiden olduğu gibi, 
seçmenin büyük çoğunluğu partiye «Evet» mührü
nü basacak ve. parti listesini aynen onaylayacaktır. 
Dolayısıyla tercihli oylar ve yapılacak karma listeler 
seçim sonuçlarını pek etkilemeyecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; neresinden bakarsa
nız bakınız, önerilen seçim sistemi, görünümü ne 
olursa olsun, sonuçları itibariyle, özellikle önümüz
deki ilk seçimler için eskiden uygulana gelen klasik 
d'Hondt sisteminin hemen hemen benzeri niteliktedir. 
Anayasa Komisyonumuz yeni bir seçim sistemi oluş
tururken, herhalde bunu amaçlamamıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; evet, «Tarih tekerrür
den ibarettir» derler. Ancak inancım odur ki, mevcut 
gözlemleri, sayısız tecrübeleri göz önünde tutarak, 
geçmişin olumsuz olaylarını tekrarlatmamak insanlı
ğın, bizlerin en önemli görevlerinden biridir. Endişem 
odur ki, önerilen bu seçim sistemi kabul edilip uygu
landığı takdirde, ülkemizde 1961 - 1965 dönemi tek
rar yaşanacaktır. Daha önce de belirttiğim gibi, öne
rilen seçim sistemi 1988 seçimlerinde ülkeyi kısa va
deli istikrara kavuşturabilir; ancak unutulmamalıdır 
ki, Türkiye'nin bugünkü gündeminin en önemli so
runu, 1983 -1988 döneminin ne olacağı, nasıl yaşana
cağıdır. En çok istikrara ihtiyaç duyulacak, en çok 
çalışılması, mevcut sorunların 12 Eylül felsefesi doğ
rultusunda, öncelikle çözümlenmesi gerekecek olan 
dönem bu dönemdir, önerilen seçim sistemi, geçiş 
döneminin gereklerine ceyap vermekten kanımca yok
sundur. Bu açıdan duyduğum büyük endişemi, özel
likle dikkatlerinize arz etmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Genel Kurul müzakereleri esnasında ülkenin bek

lentilerine cevap verebilecek bir seçim sisteminin 
oluşturulmasının güçlüğünü takdir etmekteyim. Da
nışma Meclisinin naçizane bir üyesi olarak hazırla
yıp sizlere ve Anayasa Komisyonumuza Sayın Ciner 
ile birlikte sunduğum karma seçim sistemi benimsene-
bilirdi. Varsa aksayan yönleri düzeltilerek geliştirile
bilirdi. Hiç olmazsa daraltılmış bölge basit çoğunluk 
sistemi Yüce Meclise önerilebilirdi; fakat önümüz
deki bu seçim sisteminin asla önerilmemesi gerektiği 
kanısını taşımaktayım. 

Durumu sizlerin takdirlerine arz ederken, Ana
yasa Komisyonumuzun, Genel Kurulda yapılan ya
pıcı müzakereleri dikkate ,alarak konuya tekrar eği
leceğini, gerekli değişiklikleri yapacağını ümit eder, 
dikkat ve sabrınız için teşekkürlerimle saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baysal. 
Sayın Genç, buyurun efendim. 
'KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 

Anayasa ve Partiler Kanunundan sonra yapacağı
mız Seçim Kanununda halli gereken en önemli unsur 
seçim sisteminin saptanmasından ibarettir. Ancak dün 
hepimizin de malumu olduğu üzere, Partiler Kanu
nu yürürlüğe girdi ve Partiler Kanununda birtakım 
ilkeler benimsendi. 124 maddeden ibaret olan Parti
ler Kanunu ve geçici maddeleri de var, bu Partiler 
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Kanununa bağlı olarak Komisyonumuzca getirilen 
Seçim Kanununu biz karşılaştırma imkânını bula
madık. Herhalde Sayın Komisyonumuz da bu imkânı 
bulamadı. Gerçi o zaman, bunu sunuş programı ya
pılırken Danışma Meclisinde Başkanlık Divanında bu
lunan Sayın Başkanvekilimiz Anayasa Komisyonu
nun, (Konseyce son şekli verilen Partiler Kanunu hak
kında bilgisi olduğunu belirttiler; ama herhalde ön
celikle bu konunun da halli gerektiği inancındayım. 
Yeni çıkan Partiler Kanununun getirilen Tasarı ile 
karşılaştırılması ve buna göre ıbir sonuca ulaştırılması 
gerektiğine inanıyorum. 

Kanaatimizce seçim sisteminin tayininde göz önün
de tutulması gereken temel ilke, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde halkın bütün kesiminin en iyi biçimde 
temsilinin sağlanmasıdır. Yani Mecliste, memur, işçi, 
işveren, esnafı temsil etmesi yanında; Anayasada ya
saklanmamış birtakım fikirlerin temsilcilerinin de ve 
ıbu kesimlerin sorunlarını bilen, kendi konularında 
seçkin nitelikteki bilgili, dürüst, yurtsever kişilerin 
gelmesini sağlamaktır. Böyle 'bir sonucun alınması ise, 
her şeyden evvel önce 'bir önseçim ve sonra da ge
nel seçim sistemi meselesidir. Önseçim meselesi 2820 
sayılı Siyaî Partiler Yasasının 37 ve müteakip mad
delerinde çözümlenmiştir. Bu aşamada önseçim sis
temi üzerinde durmayacağım. Genel seçim sisteminde 
ise, Anayasanın 2 nci maddesinde niteliği belirlenen 
iemokratik Cumhuriyet ilkesine uygun olmalıdır. 

Bundan önce konuşan bazı sayın arkadaşlarımız, 
özellikle ve bilhassa Anayasa Komisyonu Başkanı
mız sunuş konuşmasında dediler ki; «Biz her şeyden 
önce kuvvetli iktidar ilkesini göz önünde tuttuk.» 
Kuvvetli iktidarı getiren seçim sistemi çoğunluk sis
temidir ve 1950 - 1963 yılında memleketimizde uy
gulanmış, ıbunun çok büyük sakıncalar yarattığı görül
müştür ve çoğunluk sistemi ile gidilecek bir seçim so
nucunda meydana gelen tablonun da demokratik 
Cumhuriyet ilkelerine uygun olacak bir seçim sistemi 
olmadığı bilinmektedir. Halkın gerçek arzu ve istekleri 
doğrultusunda bir Meclisin oluşturulması ve sağlan
ması, yine demokratik Cumhuriyet ilkesini benimseyen 
Anayasamızın bir gereğidir. 

Bugün demokrasi ile yönetilen ülkelerin benimse
diği seçim sistemi, nispî temsil sistemidir. Anayasa 
Komisyonumuz da bu sistemi kabul etmekle beraber, 
bu sistemin gerçekleşmesine mani olacak üç engelli 
bir sistemi de beraber getirmiştir. 

Birinci engel, biliyorsunuz d'Hondt sistemi büyük 
partiler lehinedir ve küçük partiler aleyhine bir engel 
taşımaktadır. 
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İkincisi, barajlı d'Hondt sistemini getirmiştir; ül
ke çapında «% 10 barajı» öngörmüştür. 

Üçüncüsü, il düzeyinde bir baraj getirmekle; üç 
engelli bir baraj sistemini kabul etmiştir. 

İşte bu üç engelli nispî temsil sisteminin uygulan
masında getirilmiş çok önemli sınırlamalar bulunmak
tadır. Getirilen bu üç engelli sistemin, yeni oluşma 
aşamasında olan partiler sistemine ne derece uygun 
olacağını kestirmek mümkün değil. Kanaatimizce, za
ten bir askerî ihtilalden sonra yeni birtakım partiler 
oluşturulunca, bu üç engelli seçim sisteminin memle
kette istikrarlı bir hükümet çıkaracağını tahmin et
mek çok iyimser olmak demektir. Kanaatimizce, şim
di yeni yeni birtakım partiler oluşuyor, bu partilerin 
ne olduğu daha da bilinmemektedir. Bu itibarla ben, 
bu sistemle kuvvetli iktidarı çıkaracağım iddiasında 
bulunmak çok iddialı bir durumdur. 

Bir defa, barajlı d'Hondt. sistemiyle kuvvetli par
tilerin avantaj temin edeceği yolundaki yaklaşım da
yanaksızdır. 1973 Genel Seçim sonuçlarına uygulan
dığında, % 10 barajın; bu yılda hiçbir partinin ikti
darı alabilecek şekilde çoğunluk sağlamadığı ortada
dır. 1977 Seçimlerinde % 10 baraj uygulansaydı; bir 
parti 235 milletvekili çıkarmakta idi, iktidarı alabilirdi; 
ama bugün bunu düşünmek mümkün değildir. 
Zira, hangi parti büyük olacak; belli değil. Hele hiç
bir parti, eski partinin devamı olduğunu öne sürme
yeceğine göre, kuvvetli parti imajı nasıl yaratılacak
tır; bunu keşfetmek veya anlamak mümkün değil
dir. 

Kabul edilen seçim sisteminin seçim sonuçlarına 
gölge düşürücü nitelik taşımaması ve Meclisin, halkın 
gerçek iradesi doğrultusunda teşekkülünün sağlan
ması zorunludur. Aksi halde, daha Meclis toplanır 
toplanmaz bu tip münakaşalar başlayabilir ve Mec
lise önemli gölgeler getirebilir. 

Sayın üyeler; 
Burada bir misal vermek istiyorum. Sekiz tane 

parti kuruldu. Sekiz partinin bir tanesi % 23 rey aldı, 
bir tanesi % 21 rey aldı, geriye kalan altı tane parti 
de % 10'un altında % 9,9, % 9,1 rey aldı. Şimdi 
bu altı partinin aldığı reylerin toplamı % 57; bu ola
bilir bir neticedir. Bir partinin aldığı rey oranı % 23, 
ötekisinin aldığı rey oranı ise % 21'dir. Bu durum
da, Türkiye çapında % 23 rey alan parti iktidara 
gelecek, belki % 70 nispetinde milletvekili çıkararak 
Millet Meclisine temsilci sokacak; öte tarafta % 57 
rey alan altı parti Meclise hiçbir temsilci sokmaya
caktın 
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Şimdi, bu durumda % 23 reyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gelip de iktidar olan bir partinin 
Türkiye genelinde veyahut da şu Mecliste acaba ka
zanacağı itibar veya düşeceği durum nasıl izah edi
lebilir; bu açık. Geçmiş dönemlerde bir parti % 42 
rey aldı; iktidar olması istendi. Etrafında, yani mem
leketin temsil edilemiyor şeklindeki daha ilk günden 
beri başlatılan münakaşaların bir iktidarın üzerinde 
ne kadar yıpratıcı bir sonuç yarattığı bilinmektedir. 

iBu itibarla, getirilen bu sistemle hiçbir zaman ne 
memlekette istikrar yaratılır, ne de gerçekten kuvvetli 
bir iktidar imajı veya sonucu yaratılabilir. 

Kanaatımızca, eşiği biraz yüksek tutmak suretiy
le kabul edilecek nispî temsil sisteminin daha isabetli 
olacağıdır. 'Bu suretle, belirli bir seçim çevresinde 
önemli rey alan her parti Mecliste temsil edilecek, 
öte yandan da yine kuvvetli sayılan partiye de avan
taj sağlanacak. 

Ayrıca, küçük partilerin Meclise girmesine engel 
olunmamalıdır; engel olunmalıdır yolundaki düşün
ce Anayasaya ve demokratik ilkelere, demokrasiye 
açıkça aykırı düşer. 

Sayın üyeler; geçmişte görülmüştür : Öyle parti
ler olmuştur ki, Türkiye genelinde % 3, % 4 rey 
almıştır; ama bir ilde % 52 rey almıştır. Şimdi, o 
ilde % 52 rey almış olan bir partiye Mecliste tem
sil hakkını vermemek, oradaki seçmene bir ceza ver
mek demektir. 'Bu itibarla, küçük partilerin Meclise 
sokulmasına engel olmak bir nevi Anayasaya da ters 
düşen, bir davranıştır. 

Şimdi, Anayasamız, «Belirli ilkeleri benimseyen 
partilere siyasî faaliyette bulunma hakkını» vermiş
tir. Yani, belirli bir sahayı ayırmıştır; diyor ki, «Si
yasî faaliyet bu saha içinde yapılacaktır.» İşte ko
münizme, faşizme, teokratik ilkeleri benimseyen par
tiler dışındaki partilere siyasî faaliyette bulunma ser
bestisi getirilmiştir. Daha bunun dışında, birtakım 
düşüncelerle «Ben, şu partileri Meclise sokmuyorum» 
demek, aslında bu memleketin yararına olan bir so
nuç değildir. Kaldı ki, siz küçük partilerin bu yollar
la Meclise sokma imkânlarını elinden aldığınız za
man, bu defa (Tabiî nasıl bir büyük parti olacağı da 
bilinmiyor; daha kuruluş aşamasında) bu küçük par
tinin militanları ve kendileri büyük partilerin içine 
sızar; o zaman memleket içinde daha büyük badire
ler açabilecek, o partilerin yönetiminde söz sahibi 
olabilecek birtakım davranışlar içinde bulunacaklar
dır., 

Bu itibarla, Meclislere küçük partilerin bu yolla 
sokulmasının engellenmek istenmesi ve kabul edilen 
mantık sistemi, kanaatımızca geçerli bir nedene da
yanmamaktadır. 

Üzerinde duracağım ikinci konu, milletvekilleri
nin illere taksiminde yalnız nüfus unsurunun dikka
te alınması hususudur. 

Sayın üyeler; daha önce Sayın Parlak arkadaşı
mız değindiler. Şimdi, ben temsilcisi bulunduğum 
ilin durumu ile İstanbul İlini bir karşılaştırmak isti
yorum. Tunceli fli 7774 metrekarelik bir alana sahip
tir. Merkez ilçesi dahil sekiz tane ilçesi vardır ve 415 
tane de köyü vardır. İstanbul İlinin 5712 metrekare 
alanı vardır, 270 tane köyü vardır. Şimdi, eğer mil
letvekili çıkartmayı, salt nüfus durumunu göz önün
de tutmak suretiyle alırsanız, o zaman birtakım mah
zurlu sonuçlar da çıkabilir. 

iBir ilin, özellikle geri kalmış olan Doğu Bölge
sindeki illerin temsilcileri Meclise gelirken, gerçekten 
rahat görev yapamamaktadırlar. Hele bu miktarı git
tikçe azaltırsanız, o zaman gelen iktidarlar da bütün 
hizmetleri 42 milletvekili veya 26 milletvekili veya
hut da 19, 20 milletvekili çıkaran büyük illere gö
türürler; öteki: illeri gözden çıkarırlar. Bu hal, şe
hirleşmeyi (Yani, bugün Türkiye'nin başına bela olan 
konulardan birisi de şehirlere akımdır) ve bu akımı 
da çabuklaştırır. Bu itibarla, küçük illerin hiç olmaz
sa bu 4001 milletvekilinin en azından belirli bir sa
yısını, illerin nüfus sayımına bakılmaksızın belirli 
oranlarda onlara tahsis edip, geriye kalanı da nüfus 
sayımına göre dağıtmanın daha adil bir sonuç olaca
ğına inanıyorum. 

Tasarıda, kamu görevlilerinin seçime katılıp da 
seçimi kaybetmeleri halinde veya seçilmeleri, seçim 
sonucunda da tekrar kamu görevlerine dönmemeleri 
yolundaki, 'Personel Kanunundaki mevcut yasaklama
ya aykırı bir hükme yer verilmemesi, kanaatımızca 
bizim memleket gerçeklerine aykırıdır. 

Sayın üyeler; 
Şimdi, bugün bürokrasiyi ve idareyi tanımadan 

bu Meclislerde çalışmak ve Mecliste birtakım kanun
lar çıkarmak çok zordur. Yalnız tüccarların temsilci
leriyle veyahut da serbest meslek erbabının temsilci
leriyle veya o kesimden gelecek temsilcilerle burada 
birtakım kanunlar çıkarmak ve Devleti yönetmek 
çok zordur. 

Bu itibarla, kanaatimiz odur ki, bu Seçim Kanu
nu Tasarısına bir hüküm getirilmek suretiyle kamu 
görevlilerinin seçilmemeleri halinde; istifalarına ta-
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ra'ftarım, tamam; ama seçilmemeleri halinde veyahut 
da seçilip de beş yıllık dönemden sonra tekrar yeni
den seçilmemeleri halinde, bunların kamu hizmetine 
dönmelerinin sağlanması, bizim memleketimiz ger
çekleri bakımından faydalı bir sonuçtur. Bu itibarla, 
bu sistem kabul edilmediği takdirde, gelecek meclis
lerin faydalı birtakım çalışmalar yapabileceği inan
cında değilim. 

Şimdi, biraz da getirilen seçim sistemi veyahutta 
seçimlerde oy kullanma şekilleri üzerinde durmak is
tiyorum.. 

Bir defa, tercihli oy kullanma ilkesi getirilmiştir, 
karma liste getirilmiştir. Aslında bu, bir idealdir; ya
ni seçmen gidecek, hiç bir sınırlamaya bağlı olmak
sızın istediği adaya oy verecek. Bu, aslında seçime 
iştiraki da teşvik eden bir unsurdur; çünkü eskiden 
bir partinin delegeleri tarafından tayin edilmiş birta
kım istenmeyen kişilerin listelerde yer alması, bazı 
kimseleri, o partiye rey verme arzusunda olmalarına 
rağmen, seçime gitmekten alıkoyuyordu. Bu tercihli 
oy ve karma liste sistemini getirmek, aslında olumlu 
bir sonuç; ama bunun uygulanması çok zor ve uygu
lamada birtakım sakıncalar meydana getirir. 

Komisyonumuzun getirdiği maddede «hepsini ter
cih edecek» diyor. Mesela; bir partiye damgayı vu
ruyor; eğer o bölgenin çıkaracağı milletvekili sayısı 
yedi ise, yedi kişinin karşısına tercih oyunu kullan-
mamışsa, ben bu oy pusulasını geçerli sayarım; ama 
tercihleri geçersiz sayarım... Bu, uygulamada birtakım 
hileli davranışlarda bulunmaya sevk eder. Bir tek sis
tem olduğu zaman bu hileli davranışlarda bulunmak 
mümkün değih Mesela, eğer tercihli oyun çıkaracağı 
milletvekili sayısıyla bağlı tutarsanız, o zaman bir hi
le yapılmaz; ama birisi, yedi milletvekili çıkaran bir 
yerde 14 kişi listede, bir grupla anlaşacak, «Sen bizim 
partiye rey mi vereceksin?.. Peki, sen o zaman liste
de bulunan tercihin onuncu sırasına kadar tercih yap» 
diyecek; yani listenin başından lO'una kadar tercih 
işaretini koyacaksınız, sizin grup koyarsa, bu ne de
mektir?.. «Demek ki, siz bize rey vermişsiniz» diye
cek. Zaten tercih koymanın aslında pratikte hiç bir 
sonucu yok, o sıraya göre baştan itibaren rey ala-
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cak; ama bir işaretli oy verme sistemini getirmiş ola
cak ve seçime hile karıştıracaktır. Bu itibarla, böyle 
hileli bir seçim sisteminden özellikle, kesinlikle ka
çınmak gerekir. 

İkincisi; tercihli oy meselesini kullanmak çok zor 
bir şeydir. Geçmiş seçimlerimizde de tercihli oy var
dı ve 'bir tek Kahramanmaraş'ta bunun bir parti so
nucunu aldı; ama bunun nasıl alındığı bilinmek'tedir. 
Bu itibarla, çok kuvvetli ve sağlam bir denetim iste
mektedir. Ayrıca, tasnifi de büyük külfetleri gerekti
ren bir unsurdur. Bir yandan Partiler Kanununun 
47 nci maddesine göre merkez yoklaması getirilmiş, 
öte taraftan, normal seçimlerde de bütün partili aday
ların katılarak yapılabileceği bir önseçim sistemi ve iki 
misli aday... Şimdi, zaten o partiye oy verecek bütün 
kişiler, eğer listeye girecek kişileri saptayabiliyorlar-
sa, o zaman tercihli oya ne gerek var? Bu, bana gö
re tamamen birbiriyle çelişkili sonuçlar meydana ge
tirebilecek bir davranıştır. 

IBir de, demin konuşmamın içinde de bahsettim; 
Partiler yeni oluşma aşamasında ve her aklına gelen 
bir parti kurmak istemektedir. Parti adayları merkez 
tarafından tespit edildiğine göre, eğer % 10 barajı 
ka'bul edersek ve 10 -15 tane de parti kurulursa, se
çim sonucunda hiçbir partinin % 10 barajı aşmama
sı gibi bir sonuç da ortaya çıkabilir. Gerçi bu çok 
ekstrem bir misaldir; ama hangi partinin ne olduğu 
belli olmadığına göre, 15 tane parti de katılabilir. 
Çünkü; merkez yoklaması olunca, bizde herkes ille 
milletvekili olmak için, 30 kişilik gruplar meydana 
getirip 34 ilde teşkilat kurma imkânlarına da belki 
kavuşabilirler. 

Bu itibarla, bu % 10 barajlı, il seviyesinde baraj 
sistemine dayalı bir seçim sisteminin kanaatımca ül
kemiz yararına olacağı inancında değilim. Bu aşa
mada fazla vaktinizi de almak istemiyorum, madde
ler üzerinde ayrıca fikirlerimi serdedeceğim. 

'Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın üyeler, Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.05 

....<... 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat AL PAT - A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 89 uncu Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere, kaldığı 
yerden devam ediyoruz. 

Söz sırası Sayın Gökçe'de. Sayın Gökçe, buyurun 
efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Demokratik hayata geçişinden bu yana Türkiye, 
bir seçim sistemi arayışı içerisindedir. Seçim sistemi 
arayışı içindedir; çünkü millî iradenin en iyi bir bi
çimde tecellisi için gereken seçim yöntemini aramak
tadır. Demokrasi içerisinde millî iradenin en iyi bir 
biçimde belirlenmesi için, seçmen ile milletvekili adayı 
arasındaki mesafenin asgariye indirilmesi gerekir. Baş
ka bir ifadeyle, seçmen, adayını ne kadar yakından 
tanırsa, vereceği vekâlet de iradesine o derece uy
gun olur. 

Demokrasi hayatına geçildikten sonra çoğunluk sis
temi getirilmişti Türkiye'ye. Çoğunluk sistemi, Türk 
seçmeninin arzusunu ve millî iradeyi yansıtan bir 
tablo meydana getiremedi. Daha sonra nispî temsile 
geçildi, nispî temsil ve millî bakiye uygulamaları da 
beklenen sonucu vermedi. Öyle ki, küçük çoğunluk 
ya da koalisyona dayalı güçsüz hükümetlerin elleri 
kolları bağlandı. Aslında nispî temsilin çağdaş de
mokrasi ilkelerine en uygun bir seçim tarzı olduğu 
düşünülebilir. Anayasal ilkeler çerçevesinde her gö
rüşün parlamentoda temsilinden daha tabiî ne olabi
lir?.. Bu görüşten yola çıkılarak, aldığı oy oranına 
bakılmaksızın, bir milletvekili seçilebilmesi için ye
terince oy toplayan her partinin Mecliste temsili, de
mokrasinin kaçınılmaz' bir gereğidir. Ancak, aylarca 
kurulamayan kabineler, güçsüz ve pamuk ipliğiyle bağ
lı hükümetler olgusu karşısında, ülkemin yüksek men
faatleri ve gerçekleri göz önünde bulundurulursa, 
bu ilkeden de bir ölçüde ayrılmanın kaçınılmaz bir 
zorunluluk olarak ortaya çıkacağı muhakkaktır. 

işte bu görüşten hareket eden Komisyonumuz, 
nispî temsil uygulanmasında barajlı d'Hondt usulünü 

"getirmiş ve dar bölge yerine, daraltılmış bölgeyi ka

bul etmiştir. Başka bir deyişle, 7'den çok milletvekili 
çıkaracak büyük illeri birden çok seçim çevresine 
bölmekle, daraltılmış bir bölge esasını getirmiştir. 
Halbuki bunun yerine, her il çıkaracağı milletvekili 
sayısı kadar seçim bölgelerine ayrılmış olsa idi, millî 
iradenin daha gerçekçi bir biçimde belirlenmesi müm
kün olacaktı. Zira, seçmen sadece bir adaya oy ve
receği için, müstakbel vekilini daha iyi tanıyarak oyu
nu kullanacak, 'her parti yalnız bir adayla seçime ka
tıldığı ve bunların yanında bağımsız adaylara da yer 
verildiği için, okur - yazar olmaya gerek kalmadan 
çarşaf liste ile adaylar belirlenecek ve geçmişte oyna
nan önseçim oyunlarının yeniden oynanmasına mey
dan verilmemiş olacaktı. Dar bölge seçim sistemi de
lege oyunlarını ve parti tahakkümünü önleyebilecek 
bir sistem olması bakımından, Türkiye için en şayanı 
tercih sistemidir. 

Geçmişte, Türkiye'nin sosyal yapısı ve kültürel du
rumu ileri sürülerek bu sistem benimsenmemişse de, 
Türkiye'nin bugünkü durumu ve gerçekleri açısından 
sakıncalı olduğu fikri artık eskimiş ve geçerliğini yi
tirmiştir. Çünkü artık Türkiye, 1940'ların, 1950'lerin 
Türkiye'si değildir. Sistemin adı ve uygulama ne olur
sa olsun, millet kime ve niçin oy verdiğinin bilinci 
içindedir. O günden bu yana Türkiye'nin sosyo - kül
türel tablosu çok değişmiş, Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolunun en ücra köşelerinde bile bölgesini ehliyetle 
temsil edebilecek sayısız münevverler yetişmiştir. Bu 
sebepledir ki, dar bölge yerine getirilmiş daraltılmış 
bölge sistemine karşıyım. Eğer amaç, millî iradenin 
doğrudan doğruya ve en iyi bir biçimde tecellisi ise, 
ibunu seçmenlerin 7 seçmene ve toptancı bir şekilde 
oy vermesi değil, yakınen tanıdığı daraltılmış böl
gedeki seçmene oy vermesi suretiyle temin edilmeli idi. 

Biraz evvel bahsettiğim gibi, uygulanması her za
man sorun olan çarşaf liste bu şekilde uygulanabilir 
hale getirilecekti; çünkü her seçmen sadece bir kişiye 
oy verebilecekti. Her seçmenin bir kişiye oy vermesi 
ile önseçimde oynanan oyunlar ve parti tahakkümü 
de önlenmiş olacaktı; çünkü parti dışında bağımsız 
olan ve bu yarışa katılan her vatandaşa da seçilebilme 
imkânı verilmiş olacaktı. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; j 
Anayasamızın 67 nci maddesi, «Vatandaşlar ka

nunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçil
me ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde 
siyasî faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma 
hakkına sahiptir.» hükmünü içermektedir. , 

Bugün yurt dışında 2 milyonu aşkın Türk vatan
daşının bulunduğu bir gerçektir. Türk vatandaşlarının 
seçimlerde oy kullanabilmeleri için, mutlaka Türki- I 
ye'de bulunmaları geretiğine dair Anayasamızın emredi
ci bir hükmü yoktur. Anayasanın, «Her Türk seçme, 
seçilme hakkına sahiptir,» şeklindeki bu emredici 
hükmü ile yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza da 
seçime katılma imkânı verilmelidir; çünkü Anayasa
mızın 67 nci maddesi ile sadece «Türkiye dahilinde 
bulunan Türkler»'e demiyor; «seçme seçilme hakkı 
bulunan her Türkün bundan istifade edeceği» hük
münü amir bir biçimde getirmiştir. I 

Bugün bir seçimin köklü hazırlıkları ve yasal dü
zenlemeleri içerisinde bulunmaktayız. Bunları yapar- I 
ken, Anayasa ve emredici bu hükmü ile yurt dışında 
bulunan 2 milyon Türk vatandaşı gerçeğini görme- I 
mezlikten gelemeyiz. I 

Muhterem arkadaşlar, pek çok demokratik Batı 
ülkelerinde uzun yıllardan beri uygulanagelen bu de
mokrasi gerçeğinin artık yurdumuzda da uygulanma
sı gerektiği kaçınılmaz bir Anayasa emridir. Bu uy- I 
gulama Batı âleminde de artık Tükiye'nin demokratik 
düzene geçtiğini ve demokrasi yolunda 12 Eylül önce- I 
sinden bir adım daha ileri giderek, yurt dışındaki va
tandaşlarına seçime katılma imkânını vermekle, de- I 
mokrasiye bağlılıkta somut bir örnek sergilediğini 
gösterecektir. Bu sergi, insan hak ve hürriyetleriyle 
demokrasiye bağlı ülkeler topluluğu arasında Türki
ye'nin yerini daha da saygınlaştırmaya hizmet etmiş 
olacaktır. I 

I I 

Muhterem arkadaşlar, zaman zaman Türk siyasî I 
hayatının gündemine getirilmesine rağmen, yurt dışın- I 
daki vatandaşların Türkiye'deki seçime katılmalarının I 
güçlük ve imkânsızlığından bahsedilmiş ve bu fikir 
bugüne kadar kuvveden fiile çıkarılamamıştır. Soru- I 
na yapıcı bir yaklaşımla girilirse, ortada bu imkân- I 
sizliğin bulunmadığı ve güçlüklerin kanun maddele
rinde yapılacak birkaç değişiklikle çözümlenebileceği I 
görülür. Nasıl çözümlenebilecektir, bu nasıl yapıla- I 
çaktır?.. 

Bu, çok basit. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza da I 
seçmen olarak kendilerini kaydettirme imkânı ver- I 
rnemiz gerek. Yurt dışındaki vatandaşlarımız konso- j 

loşluklarımıza müracaat ederek, kendilerinin seçmen 
olarak kaydedilmelerini isteyeceklerdir; eğer benim 
önerdiğim sistem Yüce Kurulunuzca tasvip edilirse. 
Başvurmaları üzerine, konsoloslukta bulunan memur 
ya da konsolos nezareti altında üç nüsha bir form dü
zenlenecektir. Bu formdan bir nüshası konsoloslukta 
muhafaza edilecek ve memlekette oturdukları ilçe 
itibariyle tasnif edilecek ve bir listeye kaydedilecektir. 
Bir nüshası başvuran kişiye verilecek, üçüncü nüshası 
da o kişinin yurtta oturduğu ilçe seçim kurulu başkan
lığına gönderilecektir. 

İlçe seçim kurulu başkanlıkları bu formları alır 
almaz, hemen bir özel kütük düzenleyecekler ve ilk 
formu aldığı anda bir seçim sandığı hazırlayıp mü-
hürleyeceklerdir. 

Yine Yasamıza göre; (maddelerini söyleyip sizleri 
fazla yormak istemiyorum) yurdumuzda; eğer bu ya
sa kabul edilirse aynen, seçim gününden 27 gün evvel 
adaylar ilan olunur. Yasada yapacağımız bir değişik
likle bu ilan derhal yurt dışında da konsoloslukları
mızda sağlanmalıdır. Konsolosluklarımızda ilan edilir 
edilmez, yurt dışında bulunan vatandaşlarımız buna 
muttali olacaklar, bunu öğrenecekler ve kimlerin aday 
olduğu konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Aslında, 
yurt dışında yayınlanan gazeteler günü gününe her şeyi 
bildirmektedir,; 

Böyle olunca, yurt dışındaki seçmen vatandaş kon
solosluğa gidecek ve diyecek ki, «Ben kendimi seçmen 
olarak kaydettirmiştim, şimdi oyumu kullanmak isti
yorum.» Ama ne zaman gidecek; seçim günü mü?.. 
Hayır. İlan edilir edilmez; yani 27 gün evvelinden 
istediği anda konsolosluğa gidecek ve diyecek ki, «Ben 
oyumu kullanacağım.» Konsoloslukta daha evvel dü
zenlenen formu gösterecek, daha evvel düzenlenen 
listedeki yerine imzasını atacak, konsolosluk kendi
sine Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanmış fi
ligranlı bir zarf ve bir de oy pusulası verecek. Bun
lara ayrıca konsolosluğun da mührünü basacak. Bu 
filigranlı oy pusulası ve zarfı alan vatandaş, oyunu 
istediği biçimde kullanacak, hazırlayacak, yazacak ve 
postaya atacaktır; seçim günü beklenmeksizin, 26 gün 
evvelinden itibaren bunun yapılması mümkün. 

Postadan çıkan zarflar, her ilçe seçim kurulu baş
kanlığına geldikçe, geldiği gün, daha evvel hazırlan
mış bulunan sandığa atılacaktır; ta ki, oy verme günü 
sandıkların açılış saatına kadar. Oy verme günü san
dıklar saat 17.00'de açılır.. Saat 17.00'de ilçe seçim ku
rulları yurt dışından gelen oyların konduğu sandığı 
açacaklardır. Daha evvel yurt dışından gelmiş form-
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lar var, o formlara göre düzenlenmiş özel seçmen kü- I 
tüğü var. Bu özel seçmen kütüğü de göz önünde bu
lundurulacak sayıda herhangi bir hata olmaması ba
kımından ve böylece oyların sayım ve dökümü yapı- I 
lacaktır. Oyların sayım ve dökümü yapıldıktan sonra, 
ilçe seçim kurullarında her muhtarlık ve köyden ge
len sonuçlar birleştirildikten sonra, bu sonuçların altı- I 
na da yurt dışından gelen seçmenlerin oyları geçirile- I 
cek ve birleştirilecektir. Böylece, yurt dışında bulu- I 
nan vatandaşlarımıza da vatandaşlık hakkını teslim 
edeceğiz aziz arkadaşlar. Yoksa, «Dövizini kabul ede
rim, reyini asla...» Bu, bir çözüm yolu olamaz. 

İmkânsızlıktan söz ediliyor, imkânsızlık söz konusu I 
değildir. Efendim, ben bunu daha evvel Saygıdeğer I 
Komisyon üyesi arkadaşlarımla tartıştığım zaman bir-, I 
çok imkânsızlıklar ileri sürdüler ve dediler ki, «Evvela, 
o ülkenin hâkimiyet ıhakkına, egemenlik hakkına mü- I 
dahale olmaz mı?...» Egemenlik hakkına müdahale ol
maz; çünkü, eğer o ülkede biz sandık kurup, seçim yap
tırıp, propaganda yaptırmış olsaydık, egemenlik hak
kına müdahale olurdu, o zaman izin verilmeyebilirdi, j 
Biz o ülkede sandık kurdurmuyoruz, o ülkede seçim I 
yaptırmıyoruz. O ülkede, vatandaşın sadece yapacağı 
iş, masum bir iş; konsolosluğa gidecek, orada bir im- I 
za atıp oy pusulasıyla zarfını alacak ve istediği kişiye I 
oyunu verip, postalayacaktır. I 

'Denildi ki, «Kontrolü nasıl yapılacak?..» Kont- } 
rolü gayet basit; çünkü daha evvel konsolosluğa mü- I 
racaat etmiş, orada kaydedilmiş, liste hazırlanmış
tır. 

Yine denildi ki, «'Konsolosluklarımızın o kadar I 
işleri var, bir de başlarına bunu mu açalım? Bunu 
konsolosluklar nasıl yapar?...» 'Konsolosluklar yapar, 
yapması lazım da. Sözgelişi; sadece Federal Alman
ya'da 13 konsolosluğumuz var. Bu konsoloslukların 
hepsine, vaktinden evvel memur. takviyesi yapılır ve 
vatandaşa bu oy kullanma hakkı da bahşedilmiş 
olur. 

«Oyun gizliliği 'bertaraf edilmez mi?» denildi. 
Oyun gizliliği, oyu kullanan açısındandır. Kullanan j 
ister ki, (benim oyumu 'başkası bilmesin. Yoksa, oyu
nu kullanan, «Efendim 'ben falana oy veriyorum» I 
dedikten sonra, Türkiye'de de der, Almanya'da da I 
der. I 

Yani, bu sistemin esasıdır; mesela şu anda ak- I 
lıma gelen bir çözüm şeklini, oyun gizliliğinden en- I 
dişe duyan arkadaşlara arz etmek isterim. Sözgelişi; I 
konsoloslukta zarfını yapıştırır, orada mühürler ve I 
«Postaya verin» der. j 
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Bazı alternatifler ileri sürülünce denildi ki;' «Kon
soloslukta oyunu kullandıktan sonra zarfı orada bı-
raksa?...» O, muhataralı olur, çok tartışmalı ve teh
likeli bir yol olabilir. Denilebilir ki, «Benim zarfım, 
oyum değiştirildi, şu oldu, bu oldu» şeklinde bazı 
iddiaları da 'beraberinde getirebilir. O yönden, vatan
daş gerekirse konsoloslukta kapatır, orada mühürler, 
çıkar dışarıya postaya verir. Bütün işi, postaya at
maktan ibarettir. 

Denildi ki, «Oy pusulası kaybolabilir,» Kaybol
ma her yerde olabilir; ama Türkiye'de ve sözgelişi 
Almanya'da kabul etmek lazımdır ki, en iyi çalışan 
müessese posta müessesesidir. Türkiye ile ilgili anı
larımızı hepimiz tazeleyelim; yıllar öncesine, 20 yıl, 
30 yıl öncesine gidelim, kaybolmuş bir mektubumuz 
ya vardır ya yoktur; belki iki mektubumuz kayboldu 
diyemeyiz. 

Bu yönden, hem Türkiye'nin demokratik ülkeler 
arasındaki saygınlığını pekiştirmek, artırmak, hem 
oradaki seçmenlerimizi onore etmek, hem de hepsin
den önemli, Anayasa emrini yerine getirmek için, 
behemehal yurt dışındaki seçmenlerimize, vatandaş
larımıza oy verme hakkını tanımalıyız. Bunun için 
hazırlamış bulunduğum önergeler vardır, maddeleri 
geldiği zaman takdim edeceğim; elbette ki takdir 
Yüce Kurülunuzundur. 

Bir de muhalif kaldığım bir konu da; Komisyon 
içerisinde bütün tartışmalarımız, konuşmalarımız ve 
aşağı yukarı üzerinde anlaştığımız sistem tercihli oy 
sistemiydi; fakat öyle bir sistem getirildi ki, bunun 
adına tercihli oy sistemi demek mümkün değil. Bu 
sistem, sadece bir seçim sistemidir. Başlangıçta ço
ğunluğu alan ve bunu savunan arkadaşlar, bunun 
tercihli olduğunu söylediler durdular. Oysa, nerede 
terci'h?.. Bir parti içerisinde, diyelim ki 7 milletvekili 
çıkaran bir parti içerisinde, 14 aday içerisinde 7 sine 
sen oy veriyorsan, işaretliyorsan, tercih bunun nere
sinde? Seçim yapıyorsun sadece. Diyebiliyor musun; 
Ahmet Mehmet'ten daha evvel seçilmiş sayılsın... 
«Ben bunu tercih ediyorum» diyebiliyor musun?.. 
Diyemezsin; sadece seçim yapıyorum. 

Efendim, kıymetli vakitlerinizi aldığım için he
pinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Aydar, söz sırası sizin efendim, buyuru

nuz. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Konuşmama bir fıkra ile başlamak istiyorum: 

Bir gün Nasreddin Hoca'ya bir tapu getirilir; «Hoca, 
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şunu 'bir okur musun?» denir. Hoca okumaya baş
lar; «Evvela selam eder, gözlerinizden öperim... Din
leyen efendilere...» diye devam edince, «Aman Hp-
ca efendi, 'bu tapudur, tapuda selam olur mu hiçi?» 
diye itiraz edilir. Hoca hiç 'bozuntuya vermeden, «E 
be birader, tapu deseydin ona göre okurduk.» diye
rek işi tatlıya 'bağlar. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye, bir ihtilal geçirmiştir 12 Eylül 1980 ta

rihinde. 1982 Anayasasını yaparken bu Yüce Meclis, 
o ihtilalin dayandığı temel sebepleri dikkate almış, 
Türk tarihinin acı sayfalarının açılmaması için 'bir
takım ciddî tedbirlere 'başvurmak suretiyle, «1982 
Anayasası» dediğimiz o büyük eseri hazırlamıştı. 

Arkasından, Siyasî Partiler 'Kanununu yaptı bu 
Yüce Meclis. Şimdi, Seçim Kanununu ele almıştır. 
Bu ele alışta yaklaşımlarımızı, bakışlarımızı, düşün
celerimizi, Türkiye'nin geneli üzerinde, içte ve dışta 
cereyan etmiş olaylardan bir an olsun uzak tutma
mak zorundayız. 

Anayasa Komisyonumuzun, gerek Anayasayı ya
parken, gerek Siyasî Partiler Kanununu yaparken, var 
olan 'hassas, cid'dî ve dikkatli yaklaşımını 'bu Tasarı 
üzerinde de görmüş olmakla, gerçekten sevinç du
yan bir arkadaşınızım. 

Anayasa Komisyonumuz hangi esaslara dayan
mıştır?.. Açıktır; getirdiği ilkeler çok sarihtir. Seçim 
sisteminin, her şeyden önce mümkün olduğu ölçüde 
istikrarı sağlamaya elverişli bir düzenlemeyi taşıma
sı lazımdır. Bu fikir benimsenmiştir. Yine, mümkün 
olan kıstası ortaya koymalıdır; ki bu kıstasın teme
linde Anayasaya uygunluk vardır, Türkiye'nin ger
çeklerine 'bakış vardır, Türk insanının gelecekten du
yabileceği umut ışıkları vardır. Bir de, siyasî partile
rin varlığını teminata bağlama şartı vardır. 

Bu temel ilkelerden 'hareket ettiğimiz zaman, he
men düşünebilmeliyiz ki, 2500 yıldır adı dünya insa
nının kafasına girmiş demokrasi mefhumu, o günden 
bugüne kadar çok ciddî bir değişme ve çok büyük 
katkılara uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Bu 
kadar büyük bir mefhumun gerçekleştirilebilmesi için 
Türkiye'de verilen mücadele hiçbir zaman unutulma
malıdır. Bu mücadele, Atatürk'ün koyduğu ilkeler 
ve 'hedefler doğrultusunda gidebildiği zaman, ancak 
başarıya ulaşacaktır; 12 Eylül'ün ruhu da bu amaçta 
yatmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Meseleleri esas rayından çıkarıp, söylenebildiği 

tarzda basite irca etmek pek mümkün değildir. Ciddî 

tedbirler, ciddî olayların arefesinde alınır, sonunda 
alınır, önünde alınır. Ciddî tedbir alınacaksa Türki
ye'de, eğer bir daha sızlanmayacak bir noktaya, yü
reklerimizi paralamayacak bir noktaya, gözlerimiz
den yaş akıtılmayacak bir noktaya gelmek istiyorsak, 
Anayasayı ve Siyasî Partiler Kanununu dirayetle ta
mamlayan bu Yüce Meclis, Seçim Kanununa da aynı 
engin bilgisini, ağırlığını oturtacaktır; bundan hiç 
kuşkum yoktur. i 

«Siyasî Partiler Kanununu Anayasa çerçevesi içe
risine oturtmak» ne demektir; izninizle, zamanımın 
elverdiği ölçüde bunu iza'ha çalışacağım : 

Aziz arkadaşlarım; 
Basit çoğunluklar, aslında çoğulun tahakkümüne 

her zaman mahkûmdur; ama çoğulun varlığı de
mokrasinin de en basit kuralıdır. Yüzdelerle çoğun
luk olmaz. Aslında çoğunluk, bir fikriyatın temsilin
de vardır. Devleti idare edecek fikirler eğer ağırlıklı 
ise, orada çoğunluk var demektir. Hele, uzun yıllar, 
asırlar geride bırakabilecek millet hayatında bu fi
kirlerin yerleşip kökleşmesi, bir çoğunluk fikrinin 
esasını teşkil eder. 

Matematik çoğunluklar Türkiye'nin siyasî haya
tında ve kaderinde neler meydana getirmiştir, nasıl 
gedikler açmıştır; bunu h'ep beraber görmüş bulunu
yoruz. Asıl önemli olan mesele, zannımca, kanımca 
uluslararası planda, siyaset platformunda güdülen 
siyasetin esasına taalluk eden tedbirleri alabilmektir. 
Güdülen siyaset, Anayasanın içinde vardır, güdülen 
siyaset, parlamentoları yönlendirecektir, kendi ana
yasal düzenimiz içerisinde güdülen siyaset, yasama 
ve dolayısıyla icra organlarının yönünü çizecektir. 
Güdülen siyaset, eğer ortaya çıkarılmazsa; ki, bu or
taya çıkmıştır, 12 Eylül ruhu güdülen siyasetin tâ 
kendisidir; bunu hedefe ulaştırabilmenin düzenleme
si bu Yüce Meclisçe yapılmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Türkiye, siyasî geçmişi ile büyük bir oranda bı

rakabildiği birikim bakımından, deneyim bakımın
dan çok zenginlikler, değişik motifler göstermekte
dir. Bu zenginlik ve motif içerisinde Yüce Meclisin, 
Değerli Komisyonumuzun ortaya koyduğu bu Ta
sarıyı daha mükemmel hale getirme imkânı vardır. 
Bu itibarla, demokrasimizin içerisinde ve ona yön 
verecek olan siyasî partilerin nasıl ortaya çıkacağını 
sağlayabilecek bu seçim sisteminin, her şeyden evvel 
bağlı bulunduğu Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapı
sına da dayanmak mecburiyeti vardır. 

Güdülen siyaset kavramının arkasında, kamu si
yasetinin büyük ve geniş boyutları da mevcuttur. 
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Olay, sadece sandığa atılmış ve (tırnak içinde söy
lüyorum) kimilerinin «Sandıksal demokrasi» dedik
leri günler artık geride kalmak mecburiyetindedir. 
Türkiye'nin kendi gelenekleri içerisinde, kendi insa
nına bağlı ve millî sınırları içerisinde siyaset yapa
cak ve ağırlığını koyacak siyasî kadrolara ihtiyacı 
vardır. Bu ihtiyaç, öylesine inanıyorum ki, bu seçim 
sisteminin uygulanmasıyla karşılanacaktır. 

Bazı arkadaşlarımın burada ifade ettikleri bir kı
sım görüşlerine katılmadığımı kemali cesaretle ifade 
ediyorum. Türkiye, 1961 seçiminde siyasî partiler 
yelpazesini açarken, 1961 Anayasasının fikriyatı ile 
o yelpazeye ulaşmıştır. Demokrasi, kendisini yaşata
bilecek hukukî düzenlemeye muhtaçtır ve Türk de
mokrasisi 1982 Anayasası ile bu ihtiyacını karşıla
mıştır; sağlıklı bir yöne gidilecektir, bu Tasarı da bu 
sağlıklı yolu çizmiştir. 

Arkadaşlarımın yapıcı, yön verici ve iyileştirici 
önergelerini, Tasarının ana esasları içerisinde destek
leyeceğimi arz eder, hepinizi saygıyla selamlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Tan, söz sırası sizin efendim, buyurun. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 
Seçim Kanunu Tasarısı, hazırlamakla görevli ol

duğumuz üçüncü temel yasa idi; bunu bugün gö
rüşme imkânını bize sağladığı için, Anayasa Komis
yonumuza müteşekkiriz. 

Komisyonumuz bir sistem tercihi yapmıştır ve 
Tasarı ile önümüze getirmiştir. Bu Tasarıyı tartış
manın bir güçlüğü vardır, o da; Tasarının kendi içe
risinde karar verilmiş bir sisteme göre düzenlenmiş 
olmasıdır. Dolayısıyla, karşımızda iki seçenek bulun
maktadır; 'biri Komisyonumuzun kararlaştırıp en uy
gun çözüm, sistem diyerek getirmiş olduğu sistemi 
değiştirmek, ikinci seçenek de, bu sistem çerçevesi 
içerisinde kalıp, bazı noktalarıyla rötuşa tabi tutmak, 
birtakım aksayacağını düşündüğümüz yönleri değiş
tirmektir. 

Komisyonumuz, yaptığı araştırmalar sonunda bu 
sistem üzerinde karar kıldığını söylemektedir rapo
runda. Siz değerli üyelerin hatırlayacakları gibi, ha
len Anayasa Komisyonumuzun iki üyesiyle beraber, 
'bu konuyu başlangıçta öneren bir bilim adamımızın 
soyadına altfen «Türk sistemi» adı altında bir siste
min uygulanmasının Türkiye'de beklenen sorunları 
çözebileceğini düşünerek, bir öneri halinde getirmiş 
ve sizlere de çoğaltarak dağıtmıştık; aynı öneri Ko
misyonumuza da yapılmıştı. 

Şimdi, gönül isterdi ki, Komisyonumuz gerek 
bizim «Türk sistemi» adı altında yaptığımız öneriyi, 
gerekse Sayın Baysal ve Ciner'in birlikte sunmuş 
oldukları öneriyi ayrıntılı bir biçimde irdelesinler ve 
Türkiye'nin beklentilerine 'bu sistemlerin cevap ver
mediğini ortaya koysunlar, ondan sonra da kendi 
getirmiş oldukları sistemin bu ihtiyaçlara daha iyi 
cevap vermiş olduğunu bize kanıtlasınlar. Bunu yap
madıkları, hatta bir kelimeyle olsa değinmedikleri 
için huzurunuzda Komisyona üzüntülerimi belirtmek 
isterim. 

Bir seçim sistemi bulunurken,, aranırken, (Bu se
çim sisteminin yöneldiği amaç Meclislerin oluşması 
olduğuna göre) Meclislerde her türlü siyasal kanaat 
ve inanç açıkça tartışılıp 'bunun sonucunda doğru 
çözümlerin 'bulunması amaçlanmaktadır. Bu neden
ledir ki, geniş temsil ilkesi mümkün olduğu kadar 
göz önünde tutulmaya çalışılır. Oysa Tasarının ge
tirmiş olduğu sistemde geniş temsil ilkesine istikrar 
ilkesinin tercih edildiği gerekçede de açıkça vurgu
lanmaktadır. Gönül isterdi ki, birini tercih ederken 
ötekisini ret yerine bu ikisini bağdaştırıcı, yani hem 
mümkün olduğu kadar geniş bir temsile imkân veren, 
hem de bu arada istikrarı amaçlayan bir sistem, 
bağdaştırıcı bir çözüm getirilmiş olsun. 

Bir seçim sisteminden beklenen özellikler neler
dir; bunlara benden önce konuşan arkadaşlarım çe
şitli yönleriyle değindiler. Oturumun 'başında müza
kereleri açan Sayın Başkanımız da yaptıkları kısa 
konuşmada çok veciz bir şekilde 'bir seçim sistemi
nin hangi özellikleri taşıması gerektiğini yine çok 
kısa ve özlü biçimde belirtiler. Bu özelliklerin ayrın
tısına girmek istemiyorum. Benim yapmak istediğim, 
huzurunuzda söylenenleri tekrarlamadan iki nokta 
üzerinde durmak: 

1. Başta da söylediğim gibi, bu sistem yerine 
•bir sistem getirilecekse ne olmalıdır.? 

2. Bu sistemde ne gi'bi düzeltmeler yapılabilir?.. 
Okuyan sayın üyelerimiz görmüşlerdir, biz klasik 

d'Hondt sistemi yerine seçim çevresinde parti oyları 
o seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısına ula
şıncaya kadar 1, 2, 3, 4 bölünmesi yerine l,5"tan 
başlayan ve yarım aralıklarla giden bir sistem öner
miştik. Yani, 1,5'la 'başlayan ve yarımşar aralıklı arit
metik diziyle 'bölme formülü diydb'ileceğimiz bir for
mül. Bunun 'bazı özellikleri vardı beklentilere cevap 
veren. Kaldı ki, bizim 'bu sistemin uygun olacağını 
önerdiğimiz tarihte 'bilmediğimiz bir nokta bugün 
Tasarıyla huzurumuza getirilmiştir, Yani daraltılmış 
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seçim bölgesi. Daraltılmış seçim bölgesi bu bizim ı 
önerdiğimiz «Türk sistemi» dediğimiz sistem uygu
landığı takdirde Komisyonumuzun beklentilerine çok 
daha iyi cevap verebilecek bir nitelik kazanmıştır; 
çünkü milletvekili sayısı azaltılmıştır. Binaenaleyh, 
aşağıya doğru indiği zaman paylar büyük kalacak
tır, küçük partilerin 'bu paylara ulaşması mümkün 
olmadığı için küçük partiler bu pay almada geride 
kalacaklardır, pay alamayacaklardır. Yani bu öner
diğimiz sistem Komisyonumuzun getirdiği dar seçim 
bölgesiyle daha da ihtiyaçlara cevap verebilir 'bir ha
le gelmiştir. Nitekim, biz bu sistemin getirilmesinde 
şu amaçlara cevap verdiğini verdiğimiz raporda açık
ça söylemiştik : 

Bir kere amacımız nedir?.. Amacımız, bir büyük 
partiye kolayca hükümet olma imkanını sağlamaktır. 
İkincisi, çok küçük partilere, marjinal partilere hiç 
yer vermemek, çok küçüklere de mümkün olduğu ka
dar kuvvetlerini düşürerek yer vermek. Nitekim, biz 
bu karşılaştırmaları yaparken % 8'lik bir 'barajı esas 
alarak bu karşılaştırmayı yapmıştık ve % 8'lik bir 
baraj iki büyük partinin parlamentodaki temsil oran
larını klasik d'Hondt sistemine göre % 1 ila 2,25 ora
nında ancak artırabildiği halde, baraj* aşan iki kü
çük partinin temsil oranlarında % 05 ile 75 arasın
da bir artışa yol açmaktaydı. Oysa bizim önerdiği
miz sistem uygulandığı takdirde iki büyük partinin 
parlamentodaki temsil oranları % 2,5 ila % 5,75 
oranında artmakta, buna karşılık küçük partilerin 
temsil oranlarında da % 2,75 ile % 4,5 arasında bir 
azalmaya yol açmaktaydı. Yani büyük partilere prim 
vermekte, onların Parlamentodaki temsil oranlarını 
artırmakta, küçük partilerin de kilit parti durumuna 
gelmemeleri için temsil oranlarını düşürmekteydi; 
ama bu sistem Komisyonumuz tarafından herhalde 
yaptıkları araştırma sonucunda uygun görülmemiştir I 
ve kabule şayan bulunmamıştır. Hatta biz bu sistemi 
tamamlayıcı olarak son Alman seçimlerine de uygu- I 
ladik ve orada da aynı oranın, yani iki büyük parti
nin. Hıristiyan Demokratlarla Sosyal Demokratların I 
milletvekilleri ve temsil oranını artırdığını, buna mu
kabil Hür Demokratlarla Yeşillerin temsil oranında I 
son derece düşürdüğünü açık rakamlarla göstermiş 
idik. 

Şimdi, sistem konusunda zamanınızı almamak için I 
fazla açıklamaya yer vermeden bunu 29 uncu madde I 
geldiğinde tekrar açıklama fırsatı bulacağımı düşü
nerek ve bir önergeyle de takdirlerinize arz edeceği- I 
mizi düşünerek sistemin, yani Komisyonumuz tara- | 
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fından getirilen sistemin aksaklıkları nelerdir, bunlara 
geçmek istiyorum. 

Bu arada Tasarının düzenlenişinde birtakım hata
lar olduğunu, düzenleniş eksiklikleri olduğunu belirt
mekle başlamak istiyorum. Tabiî, şu anda bir noktayı 
söylemek istiyorum; fakat kendimi frenliyorum; çün
kü söyledikten sonra Sayın Başkanımızın söz alıp 
«Bir matbaa hatasıdır» demesinden korkuyorum. Ka
bul ettikleri sistemin ismi maalesef Komisyon Ra
porunda iki kere ısrarlı bir şekilde yanlış yazılmıştır, 
görüşlerine arz ederim. Sondaki «t» yi unutmuşlar. 

Kullanılacak oy pusulalarını düzenleyen 23 üncü 
madde son derece ayrıntılı ve uzun bir maddedir. Bu 
maddenin sadeleştirilmesi gerektiğine inanmaktayım. 
Bu yapılırken özellikle bağımsızlar için adaylığa baş
vuruda oy pusulalarını düzenleyen bu maddede dü
zenlenmiştir. Binaenaleyh, bu kısmın, yani bağımsız 
adaylar için başvuruya ilişkin hükmün 23 üncü mad
deden çıkarılıp 18 inci maddeye alınmasında yarar 
olduğu kanısındayım. 

öte yandan, Seçim Kanunu Tasarısını hazırlama
nın yalnızca bir sistem bulma meselesi olmadığını dü
şünüp, Komisyonumuz sistem tartışmasına geçmeden 
önce Türk seçim hukukunda neler düzenlenebilirdi, 
geçmişteki aksaklıklar nelerdir, bunları da düşünme
si gerekirdi, diye düşünüyorum. Oysa Komisyonu
muz işe, her ne kadar iki alt komisyon düzenlemiş, 
298'deki hükümlerin de bugünkü durumunu araştır
mıştır; ama prensipte sadece bir yeni sistem bulma 
meselesi olarak yaklaşmıştır. Bu eksiklik Tasarıda 
da görülmektedir. Nitekim, 14 üncü sayfada 3 ün
cü maddenin son fıkrası olarak, «Bir ilde birden faz
la seçim çevresi bulunmasının 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun bakımından sonuçları da o Kanunda yapıla
cak değişiklikle bu sisteme uydurulmak gereklidir.» 
deniliyor. Yani bu ileriye bırakılmış bir düzendir. 
İhtiyaç hissettiklerine göre Komisyonumuzun bunu 
da düşünmesi gerekirdi, diye düşünüyorum. 

Sayın üyeler; 
, Getirilen sistemde benden önce konuşan arkadaş

larımın da yaptığı konuşmalardan kolayca çıkarıla
bileceği gibi, 4 anano'ktada düzeltme yapılması veya
hut da 4 ananoktada problemle karşılaşılması ola
nağı söz konusudur. Bunlardan biri, gerek ülke dü
zeyinde % 10 baraj gerekse «il düzeyindeki seçim 
sayısı» şeklinde' ifade edilen barajın durumudur. 

İkinci nokta, tercih uygulamasında izlenecek 
yöntemdir. Yani bir başka şekilde söylemek gerekir-
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se tercih oyları dikkate alınırken bir baraj uygula
masına gidilecek midir, gidilmeyecek midir, yoksa 
bir tek tercih bile sonucu etkileyici nitelikte olacak 
mıdır konusu. 

Üçüncü nokta, bağımsız adaylığın durumudur; 
çünkü Tasarı bu haliyel, biraz sonra kısaca değinece
ğim gibi, bağımsız adaylık konusunda çok elverişsiz 
bir ortam getirmiştir. 

Nihayet son, dördüncü bir nokta da, karma liste 
konusudur. Bunun getirilen sistemle, yani genel ola
rak nispî temsil sistemiyle ne ölçüde bağdaşacağı so
runudur. 

Aslında Komisyonumuzun getirdiği sistem, önse
çim konusunu bir tarafa bırakırsak büyük ölçüde 
1978 yılında bir eski parlamenterimiz tarafından 
önerilmiş olan sisteme benzemektedir. O yalnız ön
seçim müessesesini kabul etmiyordu. 

Tasarı nispî temsil sisteminde karar kılmıştır. Bu, 
Tasarının olumlu yanıdır. Esasen çoğunluk sistemi-
n'n uygulandığı dönemlerin hatırası hâlâ zihinlerde
dir. Yani bu sistem, her partiye siyasal gücüyle oran
tılı temsil olanağı verme ilkesini benimsemiştir. Bu, 
Tasarının olumlu bir yanıdır. 

Kanaatimce Tasarının ikinci olumlu yanı, daral
tılmış seçim bölgesine girmesidir. Bu da, vatandaşın 
yüzünü görmediği, hatta adını bile duymadığı adaya 
oy vermekten kısmen de olsa kurtarılmış olmasıdır. 

«Mükemmel iyinin düşmanıdır.» diye klasik bir 
söz vardır, Komisyonumuzun çabası mükemmeli bul
ma yolunda olmuştur. Nasıl mükemmeli bulma yo
lunda olmuştur?... 'Bir seçim sisteminden beklenen 
iki unsuru da, iki özelliği de aynı kuvvette sağlamaya 
çalışmış olmasıdır. Yani, seçmen kullandığı oyla gö
rüşünü ve programını benimsediği bir partiyi seç
mektedir evleviyetle; ikinci aşamada ise, bu progra
mı ve görüşü uygulayacak ve yürütecek kişileri seç
mektedir. Komisyonumuz getirdiği bu sistemle bu iki 
unsuru; yani hem parti seçme, hem de kişi seçme un
surlarını avnı ölçüde sağlamaya çalışmıştır; yani mü
kemmeli bulmaya çalışılmıştır. Oysa, bu iki unsuru 
avnı ölçüde sağlamaya çalşırken, bir unsurun diğeri
ni zavıflatma, hatta ortadan kaldırma tehlikesini göz 
önüne getirmemiştir. Nitekim, kişi seçtirme unsuruna 
verdiği ağırlık, parti seçimi unsurunu çoğu kez zayıf
latmıştır. 

Bir ülkede seçim sistemiyle parti sistemi arasında 
büvük bir ilişki vardır. Yani, seçim sistemleri genel
likle belirli parti sistemlerini ortaya çıkarırlar. Bunun 
klasik örneği, tek türlü çoğunluk sisteminin iki par

tili sistemi yaratması gibi. Bunun tipik örneği olarak 
da kitaplarda İngiltere verilir. Tabiî bu iki partili sis
tem ortaya çıktıktan sonra, bu defa o iki partili sis
tem, seçim sistemini de muhafaza etme eğilimini ya
ratmıştır; yani bir etkileşim söz konusudur; fakat bu 
etkileşimde hareket daima seçim sisteminden gelmek
tedir. 

Bunu şunun için söylüyorum; kalkışta parti sa
yısını belirleyerek, belli bir parti sistemi düşünerek 
yola çıkmak sakıncalıdır. Komisyon Başkanımız, Ta
sarıyı tanıtıcı basın toplantısında yanılmıyorsam, 
«Parti sayısını azaltmayı düşünmedik.» dediler. Buna 
karşılık Komisyon Sözcümüz bir günlük gazetemize 
kısa aralıklarla verdiği iki demeçte; «Eğer ana siyasî 
yapılar çatlayıp, dört beş parti Parlamentoya girişi 
zorlarsa istikrar zedelenebilir.» temasını işlemiştir. 

Şimdi, özellikle baraj sisteminin getirilmesinde, Ko
misyon Raporunda geniş araştırmalar sonucu bulun
duğu belirtiliyor; fakat bu araştırmaların ne olduğu
nu Komisyon Raporundan anlamıyoruz, yalnız ba
sına aksettiği kadarıyla Komisyonumuz 1977 seçim
lerini esas alarak bir sistem oluşturmaya çalışmıştır. 

Şimdi, oluşturulacak parti sistemi ve bu sosyal ya
pı ve tabanda, yola çıkılan dönemin özellikleri dik
kate alınmadan bir sonuca varılamaz. Niçin 1977 se
çimleri de, 1961 seçimleri değil? 

Özellikle % 10 baraj bakımından söylenebilecek 
olan; 1961 seçimleri sonucuna baktığımız zaman, eğer 
% 10 barajı 1961 seçimlerinde getirmiş olsaydık dört 
parti de barajı aşıyor. 1973 seçimlerine bakıyoruz, ül
ke düzeyinde % 10 baraj getirmiş olsaydık, yine dört 
parti barajı aşıyor. O halde, sağlıklı bir sonuca var
mak için tek bir seçim sonucunu almak ve ona da
yanarak barajın sağlıklı sonuçlar vereceğini söylemek 
bizim için yanıltıcı olabilir. Eğer bunu kabul ediyor
sak, ya bütün geçmiş dönemdeki seçim sonuçlarının 
hepsine göre test edelim ve bir sonuca varalım veya-
hutta o seçim sisteminin uygulanacağı dönemdeki şart
ları göz önüne alarak, benzer şartlara sahip seçim dö
nemlerindeki mukayeseleri yapalım, ki 1961 dönemi 
bu açıdan mukayese edilebilecek bir dönemdir. 

Demek ki, getirilen % 10 baraj bir sonuç ver
memektedir. 1977 seçimlerinin sonuçlarına baktığımız
da, bu sefer ne kadar kötü sonuçlar yaratacağını da 
görebilmekteyiz. Bu sonuçlara baktığımızda, iki parti 
bu barajı aşabiliyor; ama geride kalan % 21 küsur 
oranında oy Parlamentoya yansımıyor ve bu da aşa
ğı yukarı 4,5 milyon seçmen oyudur. Bunu kabul ede
cek miyiz?.. Yani, bir noktada karar kılarken, «yap-
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tığımız fedakârlık nedir?» bunu da iyi değerlendir
memiz gerekir. «Verilen karar, yapılacak fedakârlığa 
değer mi?» bunu çok iyi hesaplamamız gerekir. Bu 
fedakârlık oranı 1977 seçimleri sonuçlarında çok açık 
biçimde görülmektedir. 

Ne olacaktır?.. Hem ülke düzeyinde % 10 baraj, 
hem de daraltılmış bölge uygulaması katlı bir biçim
de küçük partiler aleyhine işleyecektir. O zaman ne 
olacaktır?.. Seçim sonuçlarından ümit kesmek isteme
yen küçük partiler, geniş tabanlı kitle partileri içe
risinde yer almak yoluna gidecektir; yani geniş tabana 
dayalı partilerle bu barajın aşılması ihtimali söz ko
nusu olacaktır. Bu da isabetli olur mu, olmaz mı?.. 
îzin verirseniz bu şekilde geniş tabanlı büyük kitle 
partileri uygulamasını, Sayın Komisyon Başkanımı
zın 1981 Ekim'inde bir gazetede Yunanistan seçim
leriyle ilgili olarak yapılmış açık oturumda Yunanis
tan'daki iki büyük parti olan Pasok ve Yeni Demokra
si partilerini analiz ederken söylediklerini nakletmek 
isterim : 

«Her partinin içinde de çeşitli görüşler mevcut
tur..» (Söz konusu partileri kastederek.) «Bu açıdan 
bakıldığı zaman, herhangi bir partinin iktidara gel
mesiyle önceden tespit edilmiş bir politikayı kayıtsız 
şartsız uygulayacağı ve belirli bir politikaya sadık ka
lacağı düşünülemez.» demektedir. 

Bu sakınca yanında, Siyasî Partiler Kanununu gö
rüşürken de karar organının oluşturulmasında eleşti
riler sırasında belirttiğimiz gibi, partilerin de yöneti
mi son derece güçleşebilir ve parti içinde kararlar pa
muk ipliğiyle bağlı hale gelebilir. 

BAŞKAN — Sayın Tan; süreniz dolmuştur, lütfen 
bağlayın. 

TURGUT TAN — özür dilerim Sayın Başkanım; 
bir iki dakika istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Efendim, il düzeyinde baraj, 

ülke düzeyindeki barajı aşamayan partilerin duru
mu. Bunun tipik örnekleri vardır; ülke düzeyinde % 
10'luk barajı aşamamıştır; fakat belirli bir ilde % 
50'den fazla oy almıştır. Bu partilere temsil olanağı 
tanımayacak mıyız? Bunun bir haksızlık olduğunu 
benden önce konuşan bir arkadaşım bir başka vesi
leyle yine Sayın Komisyon Başkanımızın kitabından 
aldığı bir pasajla açıklamaya çalıştılar. Çünkü, ço
ğunluk sistemine göre sandalye kazanabilecek parti
ler eğer bu sandalyeyi alamıyorlarsa bir sistem için
de, o sisteme nasıl nispî temsil diyebiliriz? Çoğunluk 
sistemi uygulansaydı orada sandalye alacaktı; fakat 

öyle bir sistem getiriyoruz ki, adına nispî temsil di
yoruz, sandalye alamıyor. Bunun üzerinde hassasi
yetle durmamız gerekir kanısındayım. 

Toparlamak açısından demin değindiğim iki üç 
sakıncaya daha değinmek istiyorum. Eğer parti sis
temine ağırlık veriliyorsa, tüm partililerin katıldığı ön
seçim yapılıyorsa, tercih mekanizmasını bunu zaafa 
uğratmayacak şekilde işletmek durumundayız. Bunun 
için de benim şahsen yeri geldiği zaman yapacağım 
önerim, 1973 yılında çıkarılmış olan 1783 sayılı Ya
sadaki 1/3'lük; yani partinin aldığı geçerli oy sayı
sının 1/3'ünü aşan tercihlerin hesaba katılması ilkesi 
uygun bir ilke olarak görülmektedir. 

Demin de söylediğim gibi, getirilen sistemde ba
ğımsız adaylık müessese olarak vardır; fakat her türlü 
olağanüstü koşul içinde söz konusudur. Zira, siyasî 
partiler her seçim çevresinde o seçim çevresinden çı
kacak milletvekili sayısı kadar oy alırken, bağımsız 
aday tek oy alacaktır. Böyle bir yarışma söz konusu 
olamaz. Böyle bir sistem içinde bağımsız adaylık mü
essesesinin işlediğinden söz edilemez. 

Karma liste uygulaması, nispî temsil sistemiyle 
bağdaşmaz bir sistem olarak görülmektedir, kitap
larda öyle yazılmaktadır, uygulanan ülkelerde bu ka
bul edilmektedir. Binaenaleyh, bunun düzeltilmesi yo
luna gidilmelidir ve karma liste usûlünden vazgeçilme
lidir, tercihle yetinilmelidir. Çünkü, her şeyi bir ara
da yapalım derseniz, sonuçta çok sakıncalı bir sistem 
ortaya çıkarırsınız. 

Getirilen sistem, Sayın Başkanımızın açış konuş
masında da belirttiği gibi, basit ve kolay hesaplana
bilir bir sistem değildir. Seçim sonuçlarının alınması 
günlerce devam edecektir. Bir yerdeki bir oy iptali, 
bütün ülke düzeyinde oyların yeniden sayılması sonu
cunu doğuracaktır. Sonuçlar alınıncaya kadar geçecek 
süre içinde itirazlar, seçim açısından çok önemlidir. 
Seçimler, kolay hesaplanabilir sistemle yapılmalıdır. 
Seçimlerin sonuçları en ksıa sürede alınmalıdır, se
çime gölge düşürülmek istenmiyor ise. Bu getirilen 
sistem, getirdiği karmaşık hesaplamalarla, hem parti 
oyları, hem de adayların aldıkları oyları ayrı ayrı he-
seplama gibi karmaşık sistemle, bu özelliklerin hiç
birini taşımamaktadır; bunların da düzeltilmesi gerek
mektedir. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
«BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bir açık

lamanız olacak her halde. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet, Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, aziz arkadaşlar; sadece ufak bir 
açıklama yapmak istiyorum. O da, «Türk Sistemi» di
ye arkadaşların ileri sürdükleri sistem, altkomisyonda 
incelenmiştir ve kabul edilmemiştir. Ancak, ben onu 
kürsüde sunuş konuşmamı yaparken söylemeyi unut
tum. Bundan dolayı özür dilerim. Esasen, o teklifin 
üç imzasından ikisi altkomisyonda bulunmakta idiler; 
o da incelenmiştir, diğeri gibi kabul edilmemiştir. Ni
çin kabul edilmediğini de Genel Kurula cevap verir
ken açıklamaya çalışacağım efendim ve Genel Kurulu 
da ikna edeceğimden yüzde yüz eminim. 

Saygılarımın kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Banaz ile Sayın Yarkın, konuşma sıralarını 

değiştirdiklerini bildirmişlerdir. Bu nedenle, söz sırası 
Sayın Yarkın'da. 

Buyurun Sayın Yarkın. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Bir memleketin yalnız siyasî değil, iktisadî, sos
yal ve kültürel hayatında ve gelişmesinde anayasalar 
kadar, siyasî partiler ve seçim kanunları ve özellikle 
ka'bul edilen seçim sistemlerinin de önemli yerleri var
dır. 

Bilindiği gibi, ülkemizde 1960 öncesinde çoğunluk 
sistemi uygulanmıştır. Bu sistem, 1960 öncesi parla
mentolarımızda hem sadece iki partinin temsiline an
cak imkân verirken; öte yandan, bunlardan bir ta
nesinin (Örnek olarak 1954 Seçimlerinde) oyların % 
35'ini aldığı halde ancak 31 milletvekili; diğerinin 
ise, oyların % 56,6'sı ile 505 milletvekili çıkarmasını 
sağlamakla, kuvvetli bir muhalefetin oluşmasına da 
genellikle imkân vermemiştir. Bu ezici çoğunluğun, 
ülkemiz hayatında 1960 öncesi yaşattığı acı gerçekle
ri göz önünde tutan 1961 Kurucu Meclisince de se
çim sistemleri üzerinde ayrı ayrı durulmuş ve netice
de, seçmenin oyunun daha iyi değerlendirildiği, mu
halefet partilerine iktidarları daha iyi denetleme im
kânı veren, parlamentolarda değişik fikir ve düşün
celerin temsiline olanak sağlayan nispî temsil sistemi 
ka'bul edilmiştir. 

12 Eylül'e kadar yapılmış olan beş genel seçim
de nispî temsilin; barajlı, millî bakiyeli gibi çeşitli al
ternatifleri kullanılmış ve bu seçim dönemlerinden 
sadece ikisinde; 1965 ve 1969 Seçimlerinde tek parti 
iktidarı oluşabilmiş, diğer dönemlerde koalisyon hü
kümetleriyle ülkemiz idare edilmiştir. 1973 ve özellik

le 1977 dönemlerindeki koalisyon uygulamalarının, 
ülkemizde yarattığı büyük bunalımları tekrar etmeye 
gerek yoktur. 

Neticede, 1961 ve 1980 arasında geçirilen acı tec
rübeler, bir başka seçim sisteminin de aranılmasını 
düşündürür olmuştur. Bu sistem hangisi olmalıydı?.. 
Bana göre, bu, sakıncaları yararından çok fazla olan 
darbölge seçim sistemi olamazdı. Çoğunluk sistemi
nin ise, bütün sakıncalarını yaşadık ve biliyoruz. Nis
pî temsilin de neden olduğu bunalımlarla uzun süre 
iç içe olduk. O halde, nasıl bir sistem oluşturulacak
tı?.. Bazı ülkelerde uygulanan karma sistemler vardı. 
çoğunluk veya nispî temsilin ağır bastığı veya her 
ikisinin eşit bir şekilde uygulandığı çoğunluk -. nispî 
temsil karması gibi. 

Anayasa Komisyonumuz, şüphe yok ki, bu sis
temlerin bir çoğu üstünde ayrı ayrı durmuş ve neti
cede; gerekçesinde de yer aldığı gibi, istikrarlı hükü
metler oluşması unsurunu ilke almak suretiyle, çifte 
barajlı nispî temsil usulünde karar kılmıştır. Tasarı
nın maddelerine geçildiği zaman, getirilen seçim sis
temi üzerinde önergeler verilerek bir başka sistemin 
kabulünü sağlamak, her halde kolay olmayacaktır. 
Ancak, bu sistem üzerinde belki bazı değişiklikler 
yapmak imkânı olabilecektir. 

Bu durumda, bana göre, zorunlu olarak getirilen 
sistem üzerinde değişiklik yapılması gerekli olan hu
susları belirtmek uygun olacaktır. Şimdi, Tasarının 
olumlu ve olumsuz gördüğüm bazı hususlarına ayrı 
ayrı değinmek istiyorum. 

Önce, aslı Siyasî Partiler Kanununda yer alan; 
siyasî partilerin, bir seçim çevresinden çıkacak mil
letvekili sayısının iki katı kadar aday gösterme zo
runluluğunda olmaları, seçim ve siyasî parti alanın
da çok uygun bir sistem olmuştur. 24 Nisan 1983 ta
rihinde yürürlüğe giren 2820 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 37 nci maddesi ile, siyasî partilerin, bir se
çim çevresinde partiye kayıtlı bütün üyelerin katılaca
ğı bir önseçim ile o seçim çevresinden çıkacak mil
letvekili sayısının iki katı kadar adayın, aday adayları 
arasından seçilerek tespiti öngörülmüştür. 

Bilindiği gibi, Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 
tümü üzerinde yapılan konuşmalar sırasında, delege 
usulü önseçimin bilinen sakıncaları üstünde durulmuş 
ve bazı üyelerce (ki ben de aynı öneriyi yapmıştım) 
çarşaf liste üzerinde doğrudan seçime gidilmesinin 
daha uygun olacağı ileri sürülmüştü. Bir kısım üye
lerce de ilke olarak çarşaf liste benimsenmekle bir
likte, bunun çok sayıda aday adayını içeren listeler 
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arasından, seçmenler yönünden ve ayrıca çeşitli nok- I 
talardan da partiler bakımından getirebileceği sakın
caları gidermek için, partili üyelerce yapılacak önse
çimde, bir seçim çevresinden çıkacak milletvekili sa
yısının iki veya üç katı kadar aday tespiti şeklinde I 
öneriler getirilmesi düşünülmekte idi (Sayın Güngör I 
Çakmakçı da aynı noktaya değindiler). I 

Şimdi, bu sorun, Siyasî Partiler Kanunu ile olum
lu bir şekilde sonuca bağlanmıştır. Önümüzdeki ilk 
seçimden sonraki seçimlerde yapılacak önseçim so- I 
nunda; artık, listenin ilk sıralarını elde eden adayla
rın «Bizim için seçim bitmiştir» deme imkânları yok
tur. Seçmen açısından iki katı aday sisteminin olum
lu yönleri, daha da önemlidir. Yani, seçmen de ar- I 
tık önseçim sonuçlarına tamamen bağlı değildir; is
tediği takdirde, iki katı aday arasından uygun gör
düklerini, yarısı kadar işaretleyerek oyunu kullana
caktır. Artık, genel seçim, önseçimin sonuçlarını 
onaylayan bir formalite seçimi olmaktan çıkmıştır. 

Seçim Kanunu Tasarısı ile seçmenlere karma lis- I 
te yapma imkânı da verilmiştir. Nispî temsil siste- I 
minde, karma liste yapma uygulamasının bazı sakın- I 
çalarına rağmen, bu usul bana göre olumludur. Es
kiden beri görüşüm bu yönde idi. Partili seçmen, esa- I 
sen ve genellikle tercih ettiği partiye «Evet» mührü- I 
nü basarak oyunu kullanmaktadır; ama her seçmeni 
mutlak surette ve bütün adaylarıyla birlikte bir par
tiye oy vermeye zorunlu kılmak, herhalde demokra
siye uygun düşmemektedir. Birkısım Türk seçmeni, I 
çok uzun süredir karma liste yapılması imkânını bek
lemiştir. Bu arzulu bekleyiş biraz da, daha önceki 
seçimlerde bir partiye oy verme zorunluluğu yanın
da, tercihini yaptığı parti listesinden istemediği adayı 
çizememesinden ve çizmiş olsa bile seçilmiş olmasın- I 
dan ve ayrıca uygulanan önseçim sonunda; genel se- I 
çimlerin, önseçimin yarattığı belli sonucu onaylayan j 
(Biraz önce de ifade ettiğim gibi) bir formalite se- I 
çimden ibaret olmasından kaynaklanıyordu. Dolayı
sıyla, şimdi partilerin her seçim çevresinden iki katı I 
adayla seçime katılmaları olumlu sistemi geldiği ve 
isteyen seçmenin bu adayların yarısı kadarını işaret- I 
leyerek tercihini kullanabileceği, böylece kendisine I 
bir seçme imkânı verildiği için, karma liste yapma ar- I 
zusu, önceki dönemlerde olduğu derecede kendini I 
esasen hissettirmeyecektir. Dolayısıyla, karma liste I 
imkânı verilmesini eleştirenlerin fazla endişe duyma- I 
larına da gerek kalmamaktadır; ama bir seçimde, bir I 
oy verme sisteminde, seçmene karma liste yapma I 
olanağının sağlanması, o sistemi daha da demokrat- | 
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laştıran ve daha da mükemmelleştiren bir yöntem ol
maktadır. 

Sayın üyeler; 
Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısı ile getirilen 

olumlu bir değişiklik de, bana göre, yediden fazla 
milletvekili çıkaran illerin birden çok seçim çevresine 
ayrılmasıdır. Esasen, daha evvel, ön seçim yerine çar
şaf liste önerisini yaparken, aday listelerini küçülte-
bilme gerekçesi altında aynı değişikliğin yer almasını 
düşünmekteydim. Ayrıca, yediden fazla milletvekili 
çıkaran yerlerin, birden çok seçim çevresine ayrılma 
işlem ve kararlarının, Tasarı ile getirilen ilkelere göre 
de olsa, idareye ve hükümetlere değil de Yüksek Se
çim Kuruluna bırakılmasında da kesin bir isabet var
dır. Başka türlüsü esasen düşünülemezdi. 

Ancak, yediden çok milletvekili çıkaran illerin 
birden çok seçim çevresine ayrılmasında, ilçe bütün
lüğünün korunması genel ilkesi içinde (Ki, bu lü
zumlu bir ilkedir) tek başına yediden fazla milletve
kili çıkaran ilçelerin sadece kendi içinde birden çok 
seçim çevresine (Ki, bu en çok iki olabilir) ayrılması 
da kabul edilmeli idi. Bu kabul, konuyu, sadece ge
tirilen sistemle bütünleştiren ve onu kuvvetlendiren 
sonuç doğurmuş olurdu. Maddelere geçildiğinde bu 
konu üzerinde ayrıca durulacaktır. 

Tasarı ile gerek milletvekili adaylarının ve gerek
se partilerin hangi oranda bir oy almaları halinde ka
zanmış sayılacakları veya parlamentoda temsil imkâ
nını bulacakları hususu, ikili baraj diyebileceğimiz 
bir esasa bağlanmıştır, önce, 'bir seçim çevresindeki 
geçerli oyların toplamının, o çevreden çıkacak mil
letvekili sayısına bölünmesiyle elde edilen, il seçim sa
yısını aşamayan siyasî partilere ve bağımsız adaylara 
milletvekili tahsis edilememesi, normal ve yerinde bir 
kuraldır. Ancak, bu esas, Türkiye genelinde uygula
nacak % 10 barajla birlikte düşünüldüğü zaman ve 
birlikte uygulandığı zaman, şu sakınca ortaya çıkmak
tadır : Birçok arkadaşların da değindikleri gibi, her
hangi bir parti, ülke genelinde ele alınan % 10 ba
rajı geçemeyip de il seçim sayısını geçse dahi hatta 
o ildeki geçerli oyların büyük bir miktarını almış bile 
olsa, o ilden milletvekili çıkaramayacaktır. Bu sakın
calıdır. 

Sistemin esası seçim çevreleri ile oluşmaktadır. 
Her seçmen, ancak bağlı olduğu seçim çevresindeki 
adaylar ve partiler için oy kullanabilmektedir; ama 
bir yerde bu esasın hiçbir anlamı kalmamakta. % 10 
baraj aşılmadı diye, o ildeki il seçim sayışım aşan oy
lar o partiler için yok olmaktadır. Bu, aynı zamanda 
seçmenlerin iradesi ile de bağdaşmayan bir sonuçtur. 
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öte yandan, ülke genelinde uygulanacak % 10' 
baraj da son derece yüksek bir orandır. Bu barajı 
aşamayıp, % 8, % 9 oy alan birkaç parti bulundu
ğu takdirde (Ki, bu her zaman olabilir) tüm geçerli 
oyların, belki % 20, % 25'i gibi önemli bir miktarı 
temsil imkânı da bulunmamış olacaktır. 

Dolayısıyla, bu oran, Sayın Güngör Çakmakçı ve 
bazı üyelerin de belirttikleri gibi % 5-6, % 8 gibi 
bir rakama bağlanabilir. 

Bir ildeki geçerli oyların muayyen bir miktarını 
aldığı halde, il seçim sayısını aştığı halde, milletvekili 
çıkaramama keyfiyetinin eğer tamamen kaldırılması 
öngörülmeyecek olursa, hiç olmazsa bu konuda bir 
oran getirilebilir. Yani, seçim sayısını muayyen bi( 
nispette aşan % 33 veya 1/3'ini alan gibi, bir ölçü ge
tirilerek bu adaletsizlik de giderilebilir. 

Tasarının, üzerinde durulacak diğer bir yönü de 
bir seçmenin tercih ettiği bir partiye ait özel daireye 
«evet» mühürünü basarak oyunu kullandığı zaman 
veya «evet» mühürünü bastığı parti adaylarından o 
seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı kadar 
adaya çarpı işareti koyduğu zaman, o adayların her 
birine birer oy vermiş sayılması yanında (Ki, bu ga
yet normal ve doğrudur) tercih ettiği partiye de o il
den, örnek olarak arz ediyorum, 5 milletvekili çıka
cak ise 5 oy verdiğinin kabul edilmiş olmasıdır. Yine 
bazı üyeler aynı sakıncaya değindiler. 

Sayın üyeler, tercih edilen partiye «evet» mühürü 
ile verilen her oy, o parti için ancak ve ancak bir oy 
sayılır. Bunun başka türlü düşünülmesi ve ülkedeki 
tüm seçmen sayısının toplam oylarını suni olarak ve 
astronomik rakamlar içinde ifade edilmesinde gerek
lilik ve isabet asla yoktur. Bu konuda Anayasa Ko
misyonu sayın üyelerinden; Dal, Daçe ve Eryılmaz' 
in karşı oy yazılarındaki geniş açıklamalarında tam 
bir haklılık vardır. 

Tasarı ile getirilen ve üzerinde durulması gereken 
önemli bir değişiklik de, partilerin daha önce eşit şe
kilde yararlandıkları radyo ve televizyonda propa
ganda yapma hakkının bu defa, eşit şekilde değil de 
son genel seçimlerde alınan geçerli oy oranına göre 
farklı şekilde tespit edilmesidir. İlgili maddeye gelin
diği zaman üzerinde daha etraflıca durulacaktır. 

Şimdi özetle ifade etmek isterim ki, partileri pro
paganda faaliyetlerinde küçük - büyük parti ayırımı
na tabi tutmak, partilerin oy potansiyelini artırmak 
ve güçlenmek için girişecekleri faaliyetlerde farklı 
kanunî imkânlar getirmek, partiler demokrasisi ile 
kesinlikle bağdaşmaz. 
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1950 yılında kabul edilmiş olan 5545 sayılı Millet
vekili Seçimi Kanunu ile getirilmiş olan ve daha son
ra yürürlükten kaldırılan, partilere, radyo ve televiz
yonda (Tabiî, o zamanlar sadece radyo vardı.) farklı 
süreler tanınması sisteminin değişik biçimde de olsa 
tekrar getirilmesi uygun olmamıştır. 

Tasarının önemli bir eksikliği de Anayasa Komis
yonu üyesi Sayın Gökçe'nin gerek karşı oy yazısında 
gerekse biraz önceki konuşmalarında geniş şekilde 
ele aldığı gibi ve yine Sayın Öğünç'ün de kısaca de
ğindikleri gibi, yurt dışındaki vatandaşlara seçim ta
rihinde yurtta bulunamamaları halinde, oy verme im
kânının verilmemiş olmasıdır. Bu, yüzbinlerce Türk 
seçmeninin, kendilerinin istek, irade ve kusurları dı
şında, yasa ile oy hakkından mahrum edilmesidir. 
Anayasa Komisyonumuz bu konu üzerinde önemle 
durarak, yurt dışındaki seçmen vatandaşlara da oy 
kullanma imkânını getiren bir sistemi birkaç madde 
ile düzenleme imkânını bulmuş olsa idi, sanıyorum, 
bu çok uygun bir işlem olacaktı. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Milletvekili Seçimi Kanunu Tasansı üzerinde 

olumlu ve olumsuz gördüğüm hususlara kısaca değin
meye çalıştım. Umumiyetle iyi hazırlanmış olan bu 
Tasarıda da diğerlerinde olduğu gibi, gerek Sayın 
Komisyonun, gerek Yüce Meclisinizin değerli katkı
ları ile Tasarının, ülkemizin yararlarına ve beklenti
lerine en uygun şekilde sonuçlandırılacağına dair olan 
inancımı belirtirken, Anayasa Komisyonunun Sayın 
Başkanına ve değerli üyelerine teşekkürlerimi ve Yü
ce Meclisinize de saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Akaydın, buyurun efendim. 
HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin seçkin üyeleri, Komisyonun kıymetli Baş
kanı ve değerli arkadaşlarım; 

Aslî görevimizin sonuncusu ve en güç Kanunu, 
Seçim Kanununu görüşmenin mutluluğu ve o derece
de sorumluluğu içinde olduğumu belirterek sözlerime 
başlamak isterim. 

Güç, güçlü insanın yaratılışından kaynaklanıyor. 
Tanrı bizlere en kutsal varlık olan hayatı ve bunun 
neticesi, toplumsal yaşamı bahsetmiştir. Ne var ki, 
daha başlangıçta, anamızı, babamızı, dede ve nine
mizi, dayı ve amcamızı, hala ve teyzemizi, evlatları
mızı ve neticede en yakınlarımızı seçme hakkını bah
setmemiştir, vermemiştir. Sadece eş seçme hakkını 
vermiştir, akıl vermiştir. Eş seçmede de akıldan çok 
hislerimizi ve duygularımızı hâkim kılmışız. 
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«Aklını kullanıp eş seçmede başarılı olan, işinde 
ve toplumsal aksiyonlarında da oldukça başarılıdır.» 
denilebilir. Toplumsal hayatımızda, milletimizi büyük 
bir aile olarak düşünürsek, seçim kanunlarının kusur
suz yapılabilmesinin güçlüğü ortaya çıkar. Seçimler
de fayda, pratik akılcıdır. Adaletli olabilmede daha 
çok bilimsel akıl vardır. Adaletin faydalısı, kavram
dan uzaklaşıp yaşatandır. Yaşatan adalet de akılcı 
fayda, seçim sonucunda halledilecek geçim işlerini 
ayarlar. Geçim demek huzur demek, istikrar de
mektir. Ferdî bünyemizde 'bazı hastalıklar vardır. Bi
yolojik kanunları dinlemeyen küçük anarşik bir hücre 
normal hücreler aleyhine hızla gelişir. Urlar teşekkül 
eder. Bunların habislerine «kanser» dendiği hepinizce 
malumdur. Siyasî tarihte demokratik toplumların bün
yesinde bazı küçük siyasî partilerin seçimle iktidar 
olamayacağını bilince iktidar olabilmek için kanun
ları zorlar hatta çiğner. Kanunun olmadığı yerde anar
şi vardır; ister sağdan gelsin, ister soldan. 

Getirilen Kanunda Komisyonumuz yorucu ve de
ğerli çalışmaları sonunda getirdiği barajla siyasî bün
yemizde bu urların gelişmesine fırsat vermemiştir. 
istikrarlı, güçlü hükümetlerin kurulabilmesi için la
zım gelen tedbirleri almıştır. Getirilen Yasada önse
çimi daha geniş bir tabana yayan tüm partililerin iş
tirak etmesi de güzel ve takdire şayan. Vatandaş ira
desinin hür tecellisi için getirilen iki misli aday tespiti, 
tercihli oy ve karma liste yapabilme imkânlarının ge
tirilmesi de güzel. Bunun yanında, seçim bölgesindeki 
barajın geçerliliği ne olacak? Oyların tasnifinde çıka
cak güçlükler karşısında faydası, getirdiği götürdüğün
den az mı olacak, çok mu olacak? Partiye oy verme 
karma listeyle zedelenmiyor mu? Bazı arkadaşlarımız 
gibi, partilere birleşik oy pusulası yaptıramazken neti
cede aynı şey zuhur etmiyor mu? Bu bir çelişki de
ğil mi? İstikrar ararken istikrarsızlığın kaynağı gelmi
yor mu? Seçimlerde spordaki şike de gelmez mi? Ter
cihli oy, karma liste pratikte uygulanması zor; fazla 
oy iptaline sebep olacaktır. Vatandaşa önseçimin ta
bana yayılması ve iki misli aday arasından seçme hür
riyetini verirken iptal edilen oyların çokluğu nispetin
de bu hürriyetleri kullanılamaz hale getirmiyor mu
yuz? Her iptal edilen oy temsil edeceği bir hür ira
demin katli manasına gelmez mi? En az oy iptal et
tiren, en kolay bir sistem getiremez miyiz? 

Siyasî Partiler Kanununda, belirttiğim gibi dar 
bölge sistemi en kolay sistem, temsil bakımından en 
gerçekçi sistem değil mi? Bu sualleri cevaplandıramı-
yorüm. Bir de gerçek var; memleketimizin 12 Eylül 
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öncesi şartları ve bugünkü durum, dünya yüzündeki 
jeopolitik durumumuzun değişmezliği ve değişme
yeceğine olan inancım. 

1982 Anayasasının tarif ettiği «güçlü devlet» ima
jını şekillendirecek, «güçlü iktidar» teşekkülüne fırsat 
verecek, Seçim Kanununun, Meclisimizin çalışmaları, 
Komisyonumuzun da gayretleriyle şekilleneceği ümi
dini muhafaza ederek, Komisyona çalışmalarından 
dolayı şükranlarımı, teşekkürlerimi arz eder, cümle
nizi saygı ve sevgiyle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akaydın. 
Sayın Uğur, buyurun efendim. 
HÎDAYBT UĞUR — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bir seçim Kanunu yapılırken her şeyden evvel re

jimin zedelenmemesi önem taşıdığından, bu konuya 
değinerek seçim sistemi üzerinde kanaatlerimi sun
mak istiyorum. 

Demokratik idareyi diğer rejimlerden ayıran ve 
üstünlük sağlayan temel faktör, millî iradedir. Millî 
irade tam tecelli etmezse diğer rejimler değerlenmeye 
başlar. Millî iradeye dayalı bir idarenin kurulması 
için başlangıç noktası ise seçimdir. Gayenin tahak
kuku bakımından bu başlangıç noktası önem taşır. 
Bütün faaliyetlere böylece yön verilmeye başlanacak
tır. Kâğıt üzerindeki Anayasa da inzibat kuvvetleriyle 
değil, ancak seçimle oluşacak ortama bağlı olarak iş
lerlik kazanabilir. 

Demokraside kişi ve grup çıkarcılığı yoktur. Mil
letin gerçek iradesinin tecelli yolunu açmak ve tecelli 
eden millet iradesine razı olmak şarttır. Millete dayan
mak, inanmak ve güvenmek esastır. Başarı ancak böy
le sağlanabilir; Atatürk de 'böyle hareket etti. 

Bu düzende yaratılan her türlü bozukluklar gü
ven ve saygıyı yitireceğinden devleti kökünden sars
maya başlar. Yorum ve beyanlarla meşruluk iddiaları 
geçersiz kalır, tşte Türkiye'yi 12 Eylül öncesi duruma 
getiren esas neden bu bozukluklardan kaynaklanmak
tadır. Bu bozukluk demokratik sistem yerine, «hür» 
kelimesi de eklenerek, onun ismini çalan partiler de
mokrasisine yönelmekle başlamıştır. Halk, temsilcile
rini seçerken hür iradesini serbestçe kuUanamazsa, 
birtakım usul ve kaidelerle bu seçebilme olanağı etki
lenirse, parti listelerine giren bazı kimseler seçilmiş 
olma şansı bulurlarsa, bunun derecesine göre, de
mokratik rejimden uzaklaşılır. Gerçek demokrasinin 
var olup olmadığının ölçüsü bu faktörlere bağlıdır. 
Sadece «millî irade» edebiyatıyla konu çözümlene
mez, prensiplerin zedelenmesi rejimi dejenere eder. 
Siyasî istikrarsızlığın ve bunalımın önemli bir nedeni 
budur. 
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Çeşitli çıkar düşünceleri, tekrar seçilme hesapları, j 
«illa biz idare edeceğiz» hırsı, millî iradenin tecelli- I 
sini önleyici sakıncalar doğurmaktadır. Şimdiye ka
dar çeşitli ve çelişkili öneriler ve alınan tedbirlerin I 
belirli nedenlerle sonucu değiştirmediği gerçeğini de I 
burada vurgulamak isterim. I 

Halk, kişisel çıkar peşinde koşanları, suya sabu- I 
na dokunmadan, partiye veya üst kademeye, «kera- I 
met buyuruldu efendim» diyecek alışkanlıkları olan
ları, Atatürkçülüğü gönlüne değil, çıkarı yönünde 
kullanmak üzere diline mal edenleri ve tanımadıkları
nı seçmek istemez, ama parti listesi veya amblemi işa
ret edilip sandığa girerse böyleleri de çıkar ve bu hal, 
ilkokullarda öğrettiğimiz Cumhuriyet idaresinin ta
rifi ile bağdaşmaz. I 

Sonuç itibariyle, millî irade yerine siyasî partile- I 
rin istek ve iradeleri tecelli etmektedir. Kendi içlerin- I 
de demokrasiyi uygulayamayan, hatta uygulamak is- I 
temeyen partilerin ve partililerin ülkede demokrasiyi 
uygulamaları mümkün değildir, işte 11 Eylül 1980 
günü 'bu durumdaydık. Her şeyde aşırılıkların sonu 
hüsran olduğu gibi particilik hırsı, yani partizanlık 
da böyledir. Bu memleketi partiler değil, partilere 
mensup olsun veya olmasın, her şeyden evvel dürüst 
ve her bakımdan güçlü olan üyelerden oluşan Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin yüceltebileceğini Cum
huriyet devrindeki örnekler göstermeye yeterlidir. . 
Demokrasimizin, onu zamanla parti çıkarları yönünde 
dejerene eden partizan siyasî partiler hâkimiyetinden 
kurtarılması, siyasî partilerin de Devleti birbirinden 
zaptederek kendi menfaatları doğrultusunda sömüren 
teşkilatlar halinden çıkarılması, demokrasiye özgü 
kaide ve kurallara uydurulması ihtiyacı önemle be
lirmektedir. Ancak, çeşitli yönlerde ve çeşitli tedbirler
le bunu engelleyebileceklerin mukadder sonuca et- I 
kileri büyüktür. I 

Diğer taraftan uygulamalardaki istatistikler, hal
kın seçim sonuçlarını görerek bilinçlenmekte oldu- I 
ğunu gösterir. Bu yüzden seçim sonucuna güven ve I 
emniyet duygusu seçime katılma oranını etkilemekte
dir. Rakamlara bu hususla girmeye gerek yok. Se- I 
çime katılma oranı yüksek olacak bir sistem millî 
iradenin tecellisi bakımından da önem taşır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Kanaatımca bugün gayeyi sağlayacak, en iyi sis

tem, bazı politikacıların ve onları destekleyenlerin 
işine gelmese bile, tek dereceli dar bölge ekseriyet 
usulüdür. Bu sistemde her seçim bölgesi 1, kalabalık 
şehirlerde 2 ve nihayet 3 milletvekili çıkacaktır. | 
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d'Hondt, nispî vesair gibi anlaşılması güç seçim sis
temi isimleri ve karışık hesaplarla konuyu ihtisas is
teyen bir ilim haline sokmaya ne lüzum var. Böy
le bir seçimi istemeyenlerin bunu güç ve hatta im
kânsız göstermeye çalışmaları yersizdir. Sayın Gök-
çe'nin ayrıntılı açıkladığı gibi, bugün dar bölgede ya
pılırsa sakınca kalmaz, tersine olarak kolay ve ba
sittir. Sonuçları da kesindir, önümüzdeki seçimde 2 
misli aday göstermede burada ayrıntılarına girmeye 
olanak bulunmayan güçlükler bunu göstermeye ye
terlidir, burada oy kaybı da olmayacaktır. Uygula
mada ancak yeterince oy alabileceğine güvenen kim
seler aday olabilirler. Her seçim bölgesinde parti 
adayları dahil olarak liste 10 ve nihayet 20 kişiyi 
geçmez, isterse daha fazla olsun, keşke 1 milletvekili 
çıkaracak her seçim bölgesinde 40-50 aday çıkaracak 
duruma gelebilecek. Adaylar bir çarşaf liste halinde 
tanzim edilir, vatandaş partiyi değil, istediği adayı 
işaretler, böylece en çok oy alan, yani partili olsun 
olmasın, en çok sevilen güvenilir kimseler seçilmiş 
olur. Tasnifi de kolay ve hatasız olacağı gibi Tasa
nda 3 sayın Komisyon üyesinin karşıoy pusulaların
da 'belirttikleri parti lehine karışık bir durum da çık
maz. Bu usule karşı, efendim bölgeye hâkim olan 
bazı kimseler mi seçilsin gibi kuşkular da yersizdir. 
Böyle bir kimse bağımsız olarak veya istediği parti
den de kesinlikle gelebilir, ama gelmemesinin başka 
nedenleri vardır. 

Partiler oy alamazsa endişesi de yersizdir. Mille
tin görev verdiği kimselerden oluşan Meclis, millî si
yaseti tespit ederek uygular. Cumhuriyetin ilk dönem
lerindeki Meclisler buna örnektir. Demokrasiye bir 
şey olmaz, partiler de yine mevcuttur, ama Milletin 
o dönemde oy vermemesi bunların kendilerine çeki
düzen vermeleri gereğinin belirdiğini gösterir. Bu hal 
parlamenter idarenin gerçek teminatının yine Millet 
olduğunu göstermesi bakımından da çok önemlidir. 

Kanaatımca bu sisteme karşı olan politikacıların 
endişeleri onun bunun gelmesi değil, eski politikacı
nın ve onunla işbirliği içinde olanların korkusudur. 
Ovnanan siyasî oyunlara girmemek için katılmayan, 
dürüst ve değerli insanların da sahneye çıkacakları 
endişesidir. Daha Partiler Kanunu çıkmadan başla
yan ve Millî Güvenlik Konseyinin müdahalesini ge
rektiren faaliyetler bunun kanıtıdır. 

Milletvekili olmak istevenler paralarına veya par
tilerine sığınacaklarına, bölgelerinde halka yönelmeli
dirler. De&erli kimselerse, hemşerilerinin kendilerini 
kucaklavacaklarına hiç şüphe yoktur. Siyaset sahne-
sindekiler ben seçilemezsem veya seçtiremezsem kay-
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gusundan sıyrılabilseler, zannedersem bu yolda bir-
leşilir. Seçim de gerçek anlamda budur. 

'Böyle bir seçimle şu olanaklar sağlanır;; Seçim 
çevresi dar olduğundan seçmenler kendi temsilcileri
ni bilerek, tanıyarak, güven içinde seçebileceklerdir. 
Tanımadıklarına oy vermek garipliğinden kurtulacak
tır, zümre saltanatı için oynanan oyunlar etkisiz ka
lacak ve en iyi temsilciler seçilecektir. Bağımsızlar da 
parti adayları kadar seçilme olanağına sahip buluna
caklardır. Partiler de kendilerine çeşitli yollarla oy 
sağlayacaklar yerine (bölgede sevilen, sayılan ve layık 
olanları aday göstermek zorunda kalacaklardır. Aday
lar da şahsiyetlerinden, fikirlerinden fedakârlık yap
madan, serbest mücadele olanağına kavuşacaklardır. 
Ancak, bu usulle siyasî partilerin lider hâkimiyetin
den kurtulması ve kuvvetlenmesi sağlanmış olacaktır. 
Çirkin mücadeleler de kalkacağından, memleketin ye
tişmiş değerlerinin siyaset sahasına atılmaları ve Par
lamentonun daha kaliteli elemanlardan oluşması sağ
lanacaktır. 

Sonuç olarak; Parlamento daha hür ve itibarlı ola
caktır. Böyle bir Parlamentonun kuracağı hükümet de 
en kuvvetli ve sağlam 'hükümet olur. Milletvekilleri ken
di seçim bölgeleri daralacağından içlerinden geldik
leri bu çevre ile ilişkilerini daha iyi, rahat ve verimli 
olarak yapabileceklerdir. Bu suretle halkın parlamen
ter sisteme karşı ilgi ve güveni de artacak, kendi idare
si olduğu inancına kavuşacaktır. 

Elimizdeki Tasarıya gelince; üzerinde çok şey söy
lendi ve söylenecektir. Millî iradenin tecellisi için be
lirtmeye çalıştığım sistemden farklı olduğundan ka
naatimce açıkladığım sakıncaları giderici etkin ted
birler getirmemekte, geleceği, en büyük partinin mu
kadderatına bırakmaktadır. Tasarıya göre sonuçta 
barajı aşan mahdut partilerin adayları seçilebilecektir, 
bağımsızlara da yer yok demektir, Geçmişin hataları

nın yalnız küçük partiler ve bağımsızların Mecliste 
temsili önlenerek düzeltilebileceğine inanmak güçtür. 
ıBüyük partilerin icraatları henüz unutulmadı. Bu defa 
büyük partiler demokrasisi desteklenirken, kurulacak 
partilerin miktarına bağlı olarak milyonlarca oy baraj 
dışı kalacağı, bunun yanında yurt dışında çalışan çok 
miktardaki vatandaşlar oylamaya katılmadığı, ayrıca 
getirilen sistemde geçersiz oyların sayısı da artacağı 
için yekfin olarak çok büyük bir kitle Mecliste temsil 
edilemeyeceğinden, politika yine Meclis dışına kaydı
rılmakta ve muhalefet yurt sathında oluşturulmaktadır. 
Huzursuzluk yaratan tartışma ortamı genişletilmek
tedir. Bu ortamda hangi parti kurulursa kurulsun, 
parti ve partililer çıkarları yönündeki icraat ve bu 
gayeler için müessir etkiler kaçınılmaz olduğundan 
ilerisi için endişelerimi beyan etmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Cumhuriyet idaresinin gereği olan seçim sistemi 

hakkındaki görüşlerimi sunmaya çalıştım. Görüşler 
değişik olabilir, ancak alınacak tedbirlerin, tertiplerin 
sonucunu yakın gelecek gösterecektir. Tasarının mad
delerine geçilmeden burada arkadaşlarımızın dile ge
tirdikleri ve getirecekleri hususlar ışığında ilgili mad
delerin yeniden düzenlenmesinde faydalar mülahaza 
ederim. 

Tarihî bir gerçek olarak her toplumun layık ol
duğu idareye sahip olacağına inanıyorum. En doğru 
sonucun elde edilmesi ve hayırlı olması dileğiyle say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın üyeler; 18 Nisan 1983 günü 85 inci Birle

şimde kabul buyurduğunuz karara göre çalışma sü
remiz dolmuş bulunmaktadır. Bu nedenle 26 Nisan 
1983 Salı günü saat 14.00'te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu 18 Nisan 1983 
Esas No. : 

Karar No. : 16 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

29 Haziran 1981 tarih ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin (c) fıkrası 
uyarınca Seçim Kanununu hazırlamakla görevli Anayasa Komisyonu, çalışmalarını 15 Nisan 1983 günü so-
nıuçlandırımıışltır. Kurucu Meclisimizin temel konulara ilişkin son tasarrufu olacak bu tasarıyı sizlere sunmakla 
onur duyuyoruz. 

Yeni Anayasa ve Siyasî Partiler Kanunu hükümlerini göz önünde tutarak Milletvekili Seçimi Kanununu 
hazırlamakla görevli olan Komisyonumuz bu konuda ilk toplantısını 23 Marit 1983 günü 40 inci Birleşiminde 
yapmış ve iki alt komisyon oluşturmuştur. Bu komisyonlardan birincisi seçim sistemini incelemiş, ikincisi de 
306 sayılı Milletvekili Seçim Kanununu tarayarak yeni kanun için yararlı olacak hükümleri tespit etmiştir. 

Sorun herşeyden önce Milletvekili Seçimi Kanununun nispî temsilin d"Hond sistemine göre koyduğu seçim 
şeklinin incelenmesi ve uygulanması sonunda Yasama Meclisinde temsil imkânını eldie eden partilerin oluştur
duğu siyasî 'rejimin değeriendirilmesiydi. 

Bilindiği ve yaşandığı gibi 12 Eylül öncesi istikrarsız koalisyon hükümetleri devri olmuş ve yasama ha
yatında özellikle koalisyonların kurulması ve devamında üzüntü veren olaylara şahit olunmuştur. 

Bundan dolayı da yeni kanacak seçim sisteminin her şeyden önce mümkün olduğu ölçüde istikrar sağla
maya elverişli olması fikri benimsenmiş; bu hedefe yönelik kurallar araştırılmıştır. Fakat aynı zamanda Ana
yasanın demokrasi düzenini, o düzenin içinde siyasî partilerin varlığını teminat altına alan ruhu da, ihmali müm
kün olmayan bir temel olarak göz önünde tutulmuştur. 

Bu iki ilkeden hareketle çoğunluk sistemi ile nispî temsil bir kere daha karşılaştırılmış ve nispî temsilin 
d'Hond sistemi benimsenmiştir. 

Ancak, ufak partilerin yasama meclisinde temsilini önlemek için baraj konması gerekli görülmüş ve araş
tırmalardan sonra yurt genelinde yüzde on oranında bir baraj benimsenmiştir. Diğer taraftan illerde de geçerli 
oy sayısını, çıkması gereken milletvekili sayısına bölmekle elde edilen seçim sayısını aşamayan partilerin 
paylaşmaya katılmaması adalete uygun görülerek sisteme konulmuşta. 

Seçmen açısından ise seçmene hürriyet sağlayacak, karıma liste yapmak, milletvekillerini seçilecek millet
vekili sayısının iki katı arasından seçmek imkânları sağlanmıştır. 

Bu ilkelere dayanan seçim sisteminin memleketimizin gerçeklerine en uygun olduğu kanaati ile Komis
yonumuz tasarıyı oluşturarak Danışma Meclisimize sunmaktadır. 

Orhan ALDIK AÇTI Kemal DAL Şener AKYOL 
Başkan ıBaşfcanvekili Sözcü 

Bazı maddelere karşı oy yazım 
eklidir 

Tevıfik Fikret ALPASLAN Fuat AZGUR 
Üye Üye 

İmzada bulunamadı Karma liste usulüne ait karşı 
oy yazım eklidir. 

Abbas GÖKÇE 
Kâtıip 

Tasarının tümü ve maddeleri 
üzerinde söz hakkım saklı ve 

karşı oy yazım eklidir 
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Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Bazı maddelerle ilgili muhalefet 
şerhlerim eklidir 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Söz hakkım mahfuzdur 

Feridun Şakir ÖGÜNÇ 
Üye 

Tasarının tümü üzerinde ve madde 
16'da söz hakkım saklıdır 

Akif ERGİN AY 
Üye 

Karma liste hükmüne karşıyım. 
Söz hakikim saklıdır 

Halil İbrahim KARAL 
Üye 

Tasarının tümü ve seçim sistemi ile 
ilgili maddeleri üzerinde söz hakkım 

saklıdır 

İsa VARDAL 
Üye 

Azmi ERYILMAZ 
Üye 

Üçüncü maddenin ilçe bütünlüğü 
korunur hükmüne karşıyım 

A. Mümin KAV ALALI 
Üye 

Muammer YAZAR 
Üye 

Karşı oy yazısı eklidir 

ABBAS GÖKÇE'NİN KARŞI OY YAZISI 

Milletvekili Seçimi Hakkında Kanun Tasarısının aşağıda belirtilen kesimlerine, aşağıda açıklanan sebep
lerle katılamıyorum. 

1. SEÇİM SİSTEMİ 

Demokrasi düzeni içerisinde millî iradenin en iyi biçimde belirlenmesi için seçmen ile milletvekili ada
yı arasındaki mesafenin asgariye indirilmesi gerekir. Başka bir ifade ile seçmen adayını ne kadar yakından 
tanırsa vereceği vekâlet de iradesine o derece uygun olur. 

Demokratik hayata geçişinden bu yana Türkiye bir seçim sistemi arayışı içerisindedir. Çoğunluk sistemi 
Türk seçmeninin arzusunu ve millî iradeyi yansıtan bir tablo meydana getirememiş, nisbî temsil ve millî ba
kiye uygulamaları da beklenen sonucu vermemiş; küçük çoğunluk ya da koalisyona dayalı güçsüz hükü
metlerin elini, kolunu bağlamıştır. 

Aslında nisbî temsil, çağdaş demokrasi ilkelerine en uygun bir seçim tarzı olduğu düşünülebilir. Ana
yasal ilkeler çerçevesinde, her görüşün parlamentoda temsilinden daha tabiî ne olabilir? Bu görüşten yola 
çikılarak, aldığı oy oranına bakılmaksızın bir milletvekili seçilebilmesi için yeterince oy toplayan her partinin 
mecliste temsili demokrasinin kaçınılmaz gereğidir. Ancak, aylarca kurulamayan kabineler, güçsüz ve pa
muk ipliği ile bağlı hükümetler olgusu karşısında, ülkenin yüksek menfaatleri ve gerçekleri göz önünde bu
lundurulursa, bu ilkeden de bir ölçüde ayrılmanın kazınılmaz bir zorunluk olarak ortaya çıkacağı muhak
kaktır. 

İşte bu görüşten hareket eden komisyon, nisbî temsil uygulamasında barajlı dlîendt usulünü getirmiş ve 
Dar Bölge yerine daraltılmış bölgeyi kabul etmiştir. Başka bir deyişle 7'den çok milletvekili çıkaracak bü
yük illeri birden çok seçim çevresine bölmekle daraltılmış bölge esasını benimsemiştir. 

Bunun yerine, her il çıkaracağı milletvekili sayısı kadar seçim bölgelerine ayrılmış olsaydı millî iradenin 
daha gerçekçi bir biçimde belirmesi sağlanmış olacaktı. Zira seçmen sadece bir adaya oy verebileceği için 
müstakbel vekilini daha iyi tanıyarak oyunu kullanacak; her parti yalnız bir adayla seçime katıldığı ve 
bunların yanında bağımsız adaylara da yer verildiği için, okur yazar olmaya gerek kalmadan çarşaf lis
te ile adaylar belirlenecek ve geçmişte oynanan önseçim oyunlarının yeniden oynanmasına meydan veril
memiş olacaktır. 

Dar bölge seçim sistemi, delege oyunlarını ve parti tahakkümünü önleyebilecek bir sistem olması bakı
mından Türkiye için şayanı tercih bir sistemdir. 
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sürülerek bu sistem benimsenmemişse de; 
olduğu fikri de artık eskimiş ve geçerliğini 
değildir. Sistemin adı ve uygulama ne olur-

Geçmişte, Türkiye'nin sosyal yapısı ve kültürel durumu ileri 
Türkiye'nin bugünkü durumu ve gerçekleri açısından sakıncalı 
yitirmiştir. Çünkü artık Türkiye, 1940'ların 1950'lerin Türkiyesi 
sa olsun millet kime ve niçin oy verdiğinin bilinci içindedir. O günlerden bu yana Türkye'nin sosyo - kültü 
rel tablosu çök değişmiş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en jicra köşelerinde bile bölgesini ehliyetle tem 
sil edebilecek: sayısız münevverler yetişmiştir. 

Bu sebeplerle dar bölge yerine getirilmiş daraltılmış bölge (sistemine karşıyım 

seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî 
hakkına sahiptir.» hükmünü içermektedir. 

2. YURT DIŞINDAKİ TÜRKLERE OY VERME HAKKI 

Anayasanın 67 nci maddesi: 
«Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, 

parti içinde, siyasî faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma 
Bugün, yurt dışında iki milyonu aşkın Türk vatandaşının bulunduğu bilinen bir gerçektir. 
Türk vatandaşlarının seçimlerde oy kullanabilmeleri için mut] aka Türkiye'de bulunmaları gerektiğine dair 

Anayasanın bu emredici hükmü ile yurt dışında bulunan Anayasa ile verilen seçme ve seçilme hakkı; 
Türkiye'de oturan vatandaşlara mahsus değil, bütün Türk vatandaşlarına ait temel siyasî hak ve ödevlerden
dir. 

Bugün, bir seçimin köklü hazırlıkları ve yasal düzenlemeleri içerisinde bulunmaktayız. Bunları yaparken 
Anayasa ve emredici hükmü ile yurt dışında bulunan iki milyon Türk vatandaşı gerçeğini görememezlikten 
gelemeyiz. Pek çok demokratik Batı ülkelerinde uzun yıllardan beri uygulana gelen bu demokrasi gerçeğinin 
artık yurdumuzda da uygulanması gerektiği kaçınılmaz bir Anayasa emridir. Bu uygulama, Batı âleminde de 
artık Türkiye'nin demokratik düzene geçtiğini ve demokrasi yolunda, 12 Eylül öncesinden bir adım daha ileri 
giderek yurt dışındaki vatandaşlarına seçime katılma imkânını vermekle demokrasiye bağlılıkta somut bir örnek 
sergilediğini gösterecektir. Bu sergi, insan hak ve hürriyetleri ile demokrasiye bağlı ülkeler topluluğu arasında 
Türkiye'nin yerini daha da saygmlaştırmaya hizmet etmiş olacaktır. 

Zaman zaman, Türk siyasî hayatının gündemine getirilmesine lağmen, yurt dışındaki vatandaşların Türki
ye'deki seçime katılmalarının güçlük veya imkânsızlığından bahsedilmiş ve bu fikir bugüne kadar kuvveden 
fiile çıkarılamamıştır. 

Soruna, yapıcı bir yaklaşımla girilirse, ortada bir imkânsızlığın bulunmadığı ve güçlüklerin kanun mad
delerinde yapılacak birkaç değişiklikle çözümlenebileceği görülür. 

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 35 inci maddesi, yurt 
dışında oturan vatandaşların yazımını ve seçmen kütüğüne kaydını düzenlemiştir. Bu maddeye göre seçmen 
kütüğüne kaydolunan yurt dışındaki seçmen, ancak seçim günü yurtta oyunu kullanabilir, fakat seçim gü
nü yurt dışında bulunanlar yine oy kullanamazlar. Oysa önemli olan seçim günü de yurt dışında bulunan yüz-
binlerce seçmene Türkiye'de oy kullanma imkânı verilmesidir. Bunun için şu kanunî düzenlemeler yapılma
lıdır: 

— Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, yeterince Türk vatandaşlarının oturduğu 
yabancı ülkelerdeki konsolosluklarımızda, ihtiyaç ölçüsünde seçmen yazım formu ile Yüksek Seçim Kurulunca 
düzenlenmiş fligranlı boş oy pusulası ve zarf bulundurmalıdır. 

— Yazım için başvuran, seçmen olma niteliğini haiz olup seçimin başlangıç tarihinde yirmibir yaşını doldur
muş bulunan her vatandaş için bağlı olduğu konsolos veya belirleyeceği memur yanında bu formlardan üç 
nüsha düzenlenmeli; bunun- bir nüshası konsoloslukta muhafaza edilmeli, ikinci nüshası ilgili vatandaşa ve
rilmeli ve üçüncü nüshası da bu vatandaşın yurttaki en son ikametgâhı, ikametgâhı belli değilse nüfusta ka
yıtlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmelidir. 

— Doldurulan ve konsolosluklarca kendilerine en seri şekilde ulaştırılan formlar esas alınarak ilçe seçim 
kurullarınca özel bir seçmen kütüğü düzenlenmeli ve konsolosluklar da bu formları ilçelerine göre tasnif 
ederek özel bir listeye kaydetmelidir. 
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Tasarının 21 inci maddesi «Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Seçim Kumlu bütün adayları oy verme 
gününden Önceki yirmiyedinci gün, seçim çevreleri itibariyle Radyo ve Televizyon Kurumu araçları ve Resmî 
Gazete ile ilan eder» hükmü taşır, yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanabilmeleri için bu ilan işi, teleks veya 
telgraf aracılığı ile yurt dışında, konsolosluklarımızda da sağlanmalıdır. 

Adayların konsolosluklarda ilanını müteakip, seçim günü beklenmeksizin, yurt dışındaki seçmen vatandaş
lar, yazım sırasında kendisine verilen form sureti ile konsolosluğa müracaat ederek ilgili listeyi imzaladık
tan sonra, filigranlı ve konsoloslukça mühürlenmiş boş oy pusulası ile zarfını almalı ve oy pusulası üzerinde, 
parti farkı gözetmeksizin, bağlı olduğu seçim çevresinden yeterince adayın ismini yazarak ait olduğu ilçe 
seçim kuruluna bizzat postalamalıdır. 

İlçe seçim kurulu başkanlığına, yurt dışından gelen zarflar, açılmadan oy verme günü saat onyediye ka
dar, daha önceden hazırlanmış, mühürlü ve kapalı bir seçim sandığına atılmak suretiyle muhafaza edilmeli
dir. 

Oy verme günü saat onyediden sonra, ilçe ceçim kurulunca, bir sandık kurulu gi'bi, yurt dışından gelen 
oyların toplandığı sandık açılma ve daha önce düzenlenen özel seçmen kütüğü de göz önünde bulundurularak 
oyların sayım ve dökümü yapılmalıdır. 

Seçim sonuçlarının ilçe seçim kurullarında nasıl birleştirileceği 298 sayılı Kanunun 108 inci maddesinde 
belirlenmiştir. Yurt dışından gelecek oylar da göz önünde bulundurulursa bu maddenin üçüncü fıkrası 
yeniden 'şu şekilde düzenlenmelidir. «En son sandık tutanağı geldikten ısonra yurt dışından gönderilip de 
özel seçmen kütüğü göz önünde bulundurularak sayım ve dökümü yapılan oylar da hesaba katılmak suretiy
le, ilçe dahilindeki bütün tutanakların birleştirilmesi tamamlandıktan sonra bunun sonucu bir tutanakla tes
pit olunur. Partilerin ve adaylarının ve bağımsız adayların aldıkları oylar da sırasına göre bu tutanağa geçiri
lir. 

îşte, yukarıda belirtilen kanunun maddelerinde, açıklanan yönde düzenlemeler yapmak ve ek kanun 
maddesi ile noksanlıkları tamamlamak suretiyle imkânsız ve güç gibi gösterilen önemli bir sorunumuz bu 
şekilde çözümlenmiş olacak, böylece dünya kamuoyu önünde saygın bir Devlet olarak insan hakları ve Ana
yasaya bağlılığımızı bir kez daha kanıtlamış bulunacağız. 

'Bu düşüncelerle, tasarının 21 inci maddesi ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunun 35 ve 108 inci maddelerinde değişiklik yapılması ile bu kanuna ek bir maidde eklen
mesini içeren aşağıdaki önergelerimi benimsemeyen Komisyon kararına karşıyım, 

3. YURT DIŞINDAKİ TÜRKLERE OY VERME HAKKININ SAĞLANABİLMESİ ÎÇIN YAPILMASI 
GEREKEN YASAL DÜZENLEMELER 

-MADDE- 1. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen (Kütükleri Hakkında /Kanunun 35 inci mad
desine aşağıda yazılı h, i, j ye k bentleri eklenmiştir : 

Madde 35. — h) Yurt dışında altı aydan fazla bir süreden beri oturmakta olup da oyunu Türkiye'de kul
lanamayacak vatandaşları için yeterince seçmen formu ile filigranlı oy pusulası ve zarf Yüksek Seçim Kurulu 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce ilgili konsolosluklara gönderilir. 

ı) Seçim günü yurt dışında bulunacak, seçmen niteliklerini haiz, 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
5 inci maddesinde belirtilen seçimin başlangıcı tarihinde yirmibir yaşını dolduran her vatandaş için bağlı oldu
ğu konsolosun veya belirleyeceği memurun yanında üç nüsha seçmen formu doldurulur ve mühürlenir. 

j) Doldurulup mühürlenen formun bir nüshası konsoloslukta muhafaza edilerek bir listeye kaydolunur; 
ikinci nüshası ilgili seçmenin yurttaki ikametgâhının, ikametgâhı belli değilse nüfusta kayıtlı bulunduğu yerin 
ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilir; üçüncü nüshası da ilgili seçmene verilir. 

k) İlgili ilçe seçim kurulu, konsolosluklarca, doğrudan doğruya kendisine gönderilen formalara dayalı 
özel bir seçmen kütüğü düzenler ve ayrıca bir seçim sandığı hazırlar. 
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MADDE 2. — Tasarının 21 inci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Adayların ilanı : 

Madde 22. — Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Seçim Kurulu bütün adayları oy verme gününden 
önceki yirmiyedinci gün, seçim çevreleri itibariyle radyo ve Resmî Gazete ile ilan eder ve ayrıca teleks 
ya da telgraf gibi en seri vasıtalarla konsolosluklarda ilanını sağlar. 

IMAIDDE 3. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 108 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştin:; 

IMadde 108. — (Fıkra: 3) En son sandık tutanağı geldikten sonra, yurt dışından gönderilip de özel seç
men kütüğü göz önünde bulundurulmak suretiyle sayım ve dökümü yapılan oylar da hesaba katılarak, ilçe da
hilinde bütün tutanakların birleştirilmesi tamamlanmasını müteakip bunun sonucu bir tutanakla tespit olu
nur. Partilerin ve adayların ve bağımsız adayların aldıkları oylar da sırasına göre bu tutanağa geçirilir. 

MADDE 4. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 186 ncı 
maddesinden sonra yer alan ek maddelerden sonra aşağıdaki madde eklenmiştir: 

Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanmaları 

EK MADDE 4. — Bu Kanunun 35 inci maddesine göre konsolosluklarımıza başvurarak, oy kullanmak 
üzere kendisi için doldurulan formun üçüncü nüshasını alan vatandaş, adayların ilanını müteakip, oyverme 
gününü beklemeksizin, üçüncü nüsha formu da göstermek suretiyle konsolosluktaki listeyi imzalayıp, filigran
lı ve konsoloslukça mühürlenmiş boş oy pusulası ile zarifini alır. 

İlgili seçmen, boş oy pusulası üzerinde parti farkı gözetmeksizin, bağlı olduğu seçim çevresinden yeterin
ce adayın ismini yazarak ait olduğu ilçe seçim kuruluna bizzat postalar. 

İlçe seçim kurulu mektupla yurt dışından gelen oyları açmadan, oy verme günü saat onyedi'ye kadar özel 
sandıkta toplar, 

İlçe seçim kuruluna saat onyediden sonra posta ile gelen oylar dikkate alınmaz ve açılmadan imha edi
lir. 

Oy verme günü saat onyediden sonra, ilçe seçim kurulunca, bir sandık kurulur gibi, yurt dışından ge
len oyların toplandığı sandık açılır ve dalha önce düzenlenen özel seçmen kütüğü de göz önünde bulunduru
larak oyların sayım ve dökümü yapılır. 

4. 23 ÜNCÜ MADDE İLE TERCİHLİ OY KULLANMA İMKÂNI SAĞLANAMAMIŞTIR 

Görüşmeler sırasında tercihli oy kullanılması benimsenmiş olmasına rağmen, maddenin kabul edilmiş 
biçimi ile ancak karma oy verme ve iki kat aday içerisinden yeterince milletvekili seçme imkânı sağlanmıştır. 
Oysa adayların karşısına iki kolon halinde kareler konulmah ve birinci karede seçimin yapılması sağlanmalı 
ikinci kolonda da adaylar arasında yüzde ellisini tercih hakkı verilmeliydi. Bu halin okur-yazar olmayanlar 
için karışık ve muğlak olduğu yolundaki düşünceler de geçersizdir; zira okur-yazar olmayan zaten bir parti 
veya bağımsız aldaya «Evet» mührü basmak suretiyle oyunu kullanmış olacaktır. 

Aibbas GÖKJÇE 
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KARŞI OY YAZIMIZ 

Milletvekili Kanunu Tasarısının 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası, 22 nci maddesinin beşinci fıkrası ve 
23 üncü maddesine aşağıdaki belirttiğimiz gerekçelerle muhalifiz: 

1. Tasarının 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası «bir il, kendi içinde birden fazla seçim çevresine bölünür
ken ilçelerin mülkî bütünlüğü korunur» hükmünü getirmiştir. Bu fıkranın üstündeki iki fıkrada ise «milletve
killiği sayısı yediye ıkadar olan diler bir seçim çevresi sayılır.» denmiş ve yediden fazla olanların tek rakam
lar gözetilerek bölünmesi esası getirilmiştir. Sekiz milletvekili çıkaran il, 3 - 5 şeddinde iki seçim çevresine 
ayrılacaktır. Ancak altıncı fıkraya göre nüfusu oranında 9 - 10 milletvekili çıkaracak Çankaya, 8 - 9 mil
letvekili çıkaracak Bakırköy, 8 milletvekili çıkaracak olan İzmir merkez ilçe ve benzerleri Ibölünemeyecektir. 
Bu durum bizatihi kabul edilen sistemin esprisine ters düşmektedir. 

Diğer yandan bu tür ilçeler 30 - 40 arası milletvekili çıkarmaktadır. Bunlar sistemin özüne uygun şe
kilde bölündüğü takdirde ve tek sayılarda esas alınacağına göre «istikrara» katkısı olacak sonuçlar meyda
na gelecektir. Ayrıca iddia edildiği gibi mülkî bütünlüğün bozulması da söz konusu değildir. 
Adlî ve idarî hizmetlerde de bir aksama söz konusu olmayacaktır. Esasen daha önceleri Çankaya il
çesinin seçimlerde iki ilçe seçim kurulunun denetimine verilmiş olması da bir sakıncanın doğmayacağını gös
termektedir, 

2. 22 nci maddenin beşinci bendinde seçmenin oyunun nasıl kullanacağı ve değerlendirmenin nasıl ya
pılacağı keza 23 üncü maddede de verilen oyların adaylar ve partiler yönünden değerlendirilmesinin nasıl ola
cağı hükme bağlanmaktadır. 

Her iki madde birlikte değerlendirildiği takdirde ortaya çıkan sakıncaları şu şekilde sıralamak mümkün
dür:* 

a) Bir partiye mühür basarak oyunu vermiş olan veya hem mühür basıp hem de (X) işareti koyan seç
men 'bir oy kullandığı halde o seçim çevresinden kaç milletvekili çıkacaksa, partiye o kadar oy verilmiş 
sayılmakta ve parti hesabına sunî bir oy rakamı ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki bir seçmen yedi milletvekili çı
karacak bir seçim çevresinde bir parti sütununa mührünü kullanılmışsa parti zimmetine yedi oy kaydedilecek
tir. 

b) Karma liste yapan seçmen muhtelif partilerden adaylara oy verdiği takdirde de yine her partiden kaç 
adaya oy vermişse, o oranda oy, adayın mensup olduğu parti hesabına kaydedilmekte ve sadece adayın 
oyunun hesabında dikkate alınması gereken oy partiye de verilmiş gibi işlem görmektedir, Oysa ki «karma 
liste» yapan seçmen kişilere oy vermekte ve bir «siyasî felsefe»yi temsil eden partiyi hedeflememektedir. Bu 
itibarla bu oyun parti ile ilgisi yoktur ancak adayın parti içindeki sırasını etkileyen bir fonksiyon ifa et
melidir. 

c) Partilere kaydedilen oyların, oy veren seçmenin ıgerçek sayısını temsil etmemesi sayım ve döküm 
yönünden karışıklıklar yaratacağı gibi 23 üncü maddenin 'birinci fıkrasına atıfta bulunan ikinci fıkrasında 
belirtildiği üzere partinin her adayının aldığı geçerli oylar toplamının partinin geçerli oyunu teşkil etmesi de 
parti için, gerçek seçmen sayısına dayanmayan sunî bir rakam ortaya çıkaracak ve bu da ülke genelinde 
sunî bir baraj sayısının ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir. Keza seçim çevresindeki «seçim sayısı» da 
oy kullanan gerçek seçmen sayısı ile aynı olmayacak itibarî 'bir rakam ortaya çıkacaktır. 

d) Parti geçerli oylarının sunî şekilde artması «bağımsızlar» aleyhine işleyen haksız ibir mekanizma ola
rak tezahür edecektir. Mesela yedi milletvekili seçilen yerde bir seçmen (A) partisine bir oy verdiği halde 
bu parti hesabına yedi oy sayılacak, bir bağımsıza verdiği anda tek oy sayılacaktır. 

e) Tercih mahiyetindeki oylarda bir baraj ölçüsünün getirilmemesi partiler sistemini zaafa uğratacağı 
gibi haklı telakkisi mümkün olmayan sonuçlara da sebebiyet verecektir. Bir misalle izah etmek gerekir
se; (A) partisi yedi milletvşkili çıkaracak bir seçim çevresinde iki katı olarak ondört aday gösterecektir. 
ön seçimde (A) partisinin beş bin üyesi oy kullanmış ve ilk sırayı beş bin oyla aday (X) almıştır, pndördüncü 
sırayı da bin oyla aday ı(y) almıştır. Birinci ve ondördüncü aday arasında ön seçimde dört bin oy farkı ol
duğu halde seçimde (A) partisi 22 nci maddenin beşinci bendinin (a) alt bendine göre otuzıbin oy aldığı ve 
ondördüncü sıradaki aday da aynı maddenin (c) bend ne göre bir oy aldığı takdirde 30 001 oy almış olacağı 
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için, ön seçimde aralarında dört bin oy farkı olmasına rağmen birinci sıraya gelecek ve milletvekili seçilecek
tir. 

Daha önce ülkemizde tercihli oy sistemi uygulanmış ancak tercihli oyların !bir partinin geçerli oylarının 
. % 51 'ini geçmesi halinde adayın sırasının etkilemesi şartı konulduğu için sistem işlememiştir. Tasarıda ise 
sistemi haksız işleten ve parti temayülünü tamamen bertaraf eden ve bir yönü ile oligarşiyi önleme gerekçesi 
ile partiler sistemini zaafa uğratan bir şekil geliştirilmiştir. Bu sisteme göre partili seçmenin tuttuğu adayın 
yerini, ön seçimde ancak ondördüntü sırada yer alabilen aday sahiplenebilecektir. Tercih ifade eden oyla
rın makul bir baraja bağlanmaması (% 15 v.s. gibi) ulaşılmak istenen amaca zarar vermiştir. 

Karma listeye partiler sistemini yaralayan bir fonksiyon verilmemelidir. Bunun için belirli bir nispetin 
altına düşen oyların değerlendirmede dikkate alınmaması gerekir., 

Netice olarak : 
1. 3 üncü maddenin altıncı fıkrası madde içinde çelişkili ve amaçtan uzaklaştıran şekilde tedvin edil

miştir. 
2.: Oyun değeri kullanma şekline yani kişiye ve partiye vermesine göre değişmekte ve eşitlik bozulmak

tadır. 
3. Oylar sunî olarak gerçek seçmen sayısının üstünde ve dışında şekillenmektedir. 
4. Oyların sayım ve dökümü güçleşmektedir. 
5. Seçmen tarafından anlaşması zorlaşmaktadır. 
6. Oyun iptali ihtimali çoğalmakta ve seçmenin hedefine ulaşması güçleşmektedir. 
Arz ettiğimiz sebeplerle yukarıda belirtilen maddelere muhalif olduğumuzu bilgilerine saygılarımızla arz 

ederiz. 
15 Nisan 1983' 

Prof. Kemal DAL Bekir Sami DAÇE Azmi ERYILMAZ 
Anayasa Komisyonu Üyesi Anayasa Komisyonu Üyesi Anayasa Komisyonu Üyesi 

Başkanvekili Tasarının 3 üncü maddesi ile ilgili 
muhalefet gerekçesine katılıyorum. 

KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın 68 inci maddesi, siyasî partileri demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları saymış
tır. 

Siyasî partiler, özellikle milletvekili seçimi yolu ile, programları ve belli görüşleri yönünde millî iradenin 
oluşmasını sağlayarak toplum düzenini ve kamu faaliyetlerini etkilemek, yönetmek ve denetlemek amacını 
güden, bu maksatla ülke çapında teşkilatlanan kuruluşlardır. Kısaca, gerçek anlamı ile demokrasi, partiler re
jimidir. Tüzükleri, programları ve seçim beyannameleri ile kamuoyu önüne çıkan siyasî partiler, ekonomik, sos
yal ve siyasal hüviyetleri ile iktidara talip olurlar. Partiler arasındaki hüviyet farkı, seçmenlerin tercihini etki
leyen sebeplerin başında yer alır. Nispî temsil sisteminin en önemli özelliği, partilerde tecelli eden kamuoyun
daki farklı düşüncelerin, bir ölçü içinde parlamentoya yansımasını en iyi şekilde sağlayabilmesidir. Karma 
liste, her şeyden evvel gerek demokrasinin yukarıda belirttiğimiz özelliği, gerekse nispî seçim sisteminin açıkla
dığımız niteliği ile bağdaşmamakta; seçmenlerin, programlarına göre partileri değil, kişileri (değişik parti liste
lerindeki adayları) tercih etmeleri sonucunu doğurmaktadır. 

Bir yandan istikrarlı hükümetler kurulmasını temin için hem il çapında, hem de ülke çapında iki ayrı ba
raj tesis ederek küçük partilerin etkisiz hale getirilmesi düşünülürken, öte yandan karma listeyi kabul etmek 
suretiyle, seçmene, bir oy pusulası ile birden çok partiye oy verme imkânı tanımaktaki çelişkiyi izah etmek 
benim için pek mümkün olamamaktadır. Gerçekten, bakanlar kurulunu koalisyonsuz teşkil etme arzusu ile, 
seçmenlerin koalisyon meydana getirmelerine imkân verme arzusunu telif etmek kolay kolay mümkün olmasa 
gerektir. Kaldı ki Komisyonumuz, partilerin seçimlerde müşterek liste yapmalarını yasaklamış, yani seçim ön-
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cesi partiler arasında koalisyonu kesinlikle önlemiştir. Seçimlerden önce ve seçimlerden sonra siyasî partiler 
için makbul görülmeyen koalisyonun, partili seçmenler için muteber sayılması, görüşüme göre, bu çelişkidir. 

öte yandan karma liste tanzimi, oyların sayımı ve değerlendirilmesi, Tasarıya göre, okur - yazarlığın öte
sinde, aydın diyebileceğimiz kişilerin bile zor başarabileceği bir karmaşıklık arz etmektedir. Belli bir züm
reye imtiyaz tanıma pahasına sistemi bu kadar karmaşık hale getirmenin isabetli olmadığı kanısındayım. Çün
kü seçim sistem ve usulünü tayin vs tespit ederken göz önünde tutulması gereken kural, seçmenlerin müm
kün mertebe zahmetsizce oy kullanmalarını; böylece oya katılma oranının artmasını sağlamak ve oy vermede 
hata yapılmasını önleyerek geçersiz sayılacak oyların sayısını azaltmaktır. Ayrıca seçim kurullarının, oyların 
sayım ve dökümünü kolayca ve süratle sonuçlandırmalarını mümkün kılacak tedbirleri almakta gaye olma
lıdır. Karma sistemle ilgili düzenleme, bu kurallarla bağdaşmaz bir durum arz etmektedir. 

Komisyonumuzun karma sistemi kabul etmesini, yukarıda saydığım sebeplerle, yerinde ve isabetli görme
diğimden bu sistemi düzenleyen maddeye karşıyım. 

Fuat AZGUR 

KARŞI OY YAZIM 

Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısında; 
A) Yurt dışı seçmenlerin oy hakkını öngören bir hükmün düzenlenmemesi, 
B) Madde 16'da «yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri»nin duru

muna açıklık getirilmemesi ve bunun gelecekte birtakım komilikasyonlar yaratacağı nedeniyle bu konular üze
rinde söz hakkımı saklı tuttuğumu belirtirim. 

Feridun Şakır ÖĞÜNÇ 

KARŞI OY YAZISI 

1. Bir ilin ilçelerinden bir kaçının ayrı bir seçim çevresi haline getirilmesi suretiyle bazı illerin birden 
fazla seçim çevresine bölünmesi durumunda bu çevrelere (Daraltılmış seçim çevresi, bulunduğu ile bağlı se
çim çevresi...) gibi özel bir ad verilerek hükümlerin buna göre düzenlenmesi, kanunların kolay anlaşılır 
olması ilkesine daha uygun iken bu kurala uyulmamasını, 

2. Bir seçmen, oy pusulasının hiçbir yerine mühür koymaksızın belli bir partiye mensup adaylardan o 
seçim çevresinden seçilecek milletvekili sayısına eşit veya bundan fazla yahut yarısı kadar adaya oy ver
diğini işaret etmiş bulunması halinde bu oyların, pusulaya mühür konmadığı nedeniyle, geçersiz sayılmasını, 

İsabetli bulmuyorum. 
Muammer YAZAR 
Danışma Meclisi 
Anayasa Komisyonu Üyesi 
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GENEL GEREKÇE 

Seçim, demokrasinin, daha açıkçası temsili rejimin işleyebilmesi için yapılması zorunlu olan bir işlemdir. 
Seçimsiz demokratik bir düzen düşünülemez. Seçim, mahiyeti itibariyle bir itimat beyanıdır. Millî egemen
lik ilkesinin temel olduğu anayasa düzeninde milletin kendisini temsil edeceklere itimadını belirten bir irade 
açıklamasıdır; ve hukukî sonuç doğurabilmesi içinde bütün irade beyanlarında- olduğu gibi, serbestçe be
yan edilmesi gerekir. Bu da herşeyden evvel seçmenin seçebilmek: imkânını bulması, diğer bir deyişle birden 
fazla partinin iktidar için mücadele etmesi ile olur. Aksi halde, seçimlerde seçmen oyunu vermek zorunda 
olduğu tek bir parti ile karşı karşıya kalırsa, seçimlerin serbestliğinden bâhsolunamaz. 

Şu halde, demokrasilerde seçimlerin serbestliği siyasî rejimin meşruluğu için vazgeçilmesi mümkün oluna
mayan bir temel prensiptir. Demokrasi, temsili rejim, meşruluğunu seçimlerin 'serbestliğinden alır. Açıklanan 
serbest irade bir itimat beyanı olduğundan ortaya çıkan ilk soru bu itimat beyanının ne zaman gerçekleştiğinin 
kabul olunacağıdır. Diğer bir deyişle seçim sistemi sorununu çözmek zorunluğu ortaya çıkar. 

Temsili rejim herşeyden evvel, doğrudan demokrasinin maddî imkânsızlıklar dolayısı ile uygulanamama-
sından, zaruret dolayısıyla kabul edildiğinden millet adına Devlet faaliyetlerini düzenleyecek temsilciler 
heyetinin, milleti yansıtması fikri, diğer bir deyişle, toplumdaki anayasa düzenini men etmediği bütün fikir 
akımlarının temsilcilerinin, temsilciler arasında bulunmasına imkân verilmesi, demokrasi kavramı ile bağda
şabilecek tek yol, âdeta tabiî bir hukuk kaidesi gibi görünür. 

Teorik olarak varılabilen bu sonucun pratikte gerçekleşmesinin çok zor olduğu ve hatta imkânsız bulun
duğu devam edegelen deneylerden anlaşılmaktadır. Gerçekten kanun koyucu seçim sistemini düzenlerken 
«Temsilcilik» kavramının temel fikrinden uzaklaşmakta ve genellikle her yerde fakat özellikle memleketimiz
de olduğu gibi birbirine karıştırılan «Hükümet istikrarı» Kuvvetli Hükümet», «Devlet faaliyetlerinde istikrar» 
kavramlarına ilişkin ilkeleri de gerçekleştirmeye çalıştığını ileri sürerek, seçim hukukunu oluşturmaktadır. 

Bu çabada, büyük çoğunluğu, açıklanmayarak gizli tutulan amaç ve siyasî fikirlerin, sonuç üzerinde toplu 
etkide bulundukları, kısa bir süre sonra aynı kanun koyucunun başka bir seçim sistemini yeni delillerle savun
masından anlaşılır. Böylece, bir itimat beyanının verildiği anı tespit eden seçim sistemlerinin sayısı sekseni 
bulmuştur. Diğer bir deyişle siyaset adamları demokrasi rejiminde temsilcilerin tayini için birbirinden farklı 
seksene yakın yol bulmuşlar ve her birinin temsili rejimin mahiyet ve mantığına uygun olduğunu savunmuş
lardır. O kadar ki, demokratik rejime örnek diye gösterilen İngiltere ve İsviçre gibi Devletlerin seçim sistem
leri birbirinden tamamen farklıdır. Fransa, Belçika, Hollanda, Batı Almanya, İtalya, Avusturya, Yunanistan, 
Danimarka, Norveç, İsveç gibi ülkelerde birbirinden ayrı seçim kuralları Vardır. 

Bu sayım, demokrasinin herşeyden evvel ferdin düşünce hürriyetine ve bunun sağlanması şartı olan kar
şılıklı saygı temsiline dayandığını göstermektedir. Seçim Sistemi ne olursa olsun, karşılıklı saygı prensibini ihlal 
etmeyen iktidarlar, milletçe benimsenmekte ve Devlet otoritesine itaat sağlanmaktadır. 

Fakat bu değerlendirme, bir seçim sisteminin siyasî faktörlerin ışığı altında düzenlenmesi gerektiğini sa
vunmak için yeterli değildir. Temsilcilerden kurulu parlamento, temsilcilik niteliğini kazanabilmek için toplu
mun minyatür bir örneğini teşkil etmelidir. Eğer bu şekilde kurulan meclislerde Devlet idaresi mümkün 
olamıyorsa, partiler aralarında anlaşıp gerektiğinde koalisyon hükümetleri kuramıyorlarsa, milletvekilleri mad
dî menfaatleri karşılığında parti değiştiriyorlarsa, durum, toplumda Devlet birliğine olan inancın sarsıldığını, 
milletin kaderde, tasada ve kıvançta ortak bir toplum, bir bütün olmaktan çıktığını gösterir; yani toplum has
talanmış kriz başlamıştır. 

Bu gibi hallerde yukarıda özetlenen temsil fikrinde ısrar etmek, Devletin parçalanıp dağılmasına hatta 
milletin bağımsızlığını kaybetmesine yol açabilir. 

Bu hastalık halinin tedavisinde yardımcı unsurlardan birisi yasama meclisine Devlet faaliyetlerinde istik
rarı sağlayacak hükümeti devamlı destekleyerek hükümet krizlerini önleyecek bir çoğunluğun hâkim olma
sıdır. 

İşte Komisyonumuz seçim müessesesinin bu sorunlarını çözebilmek için seçmene iradesini serbestçe açık
layabileceği bir düzen oluşturmuştur. Seçmen, milletvekillerini siyasî partilerin gösterecekleri seçilecek mil
letvekili sayısının iki katı aday arasından seçecektir. Bu adaylar siyasî partiye kayıtlı üyelerin katıldığı önse
çim yoluyla tespit edilmektedir. Seçmene ayrıca karma liste yapmak hakkı verilmiştir. Bu arada seçmenlerin, 
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adaylar içinden seçecekleri milletvekillerini daha iyi tanıyaraktan seçebilmelerini temin için büyük seçim 
çevrelerinin yedi ve yediye yakın seçim çevrelerine bölünmesi, siyasî etkilerden soyutlamak amacıyla bu tak
simin Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılması ve çıkabilecek adlî ve idarî sorunları önlemek amacıyla 
taksim sırasında ilçe bütünlüğünün korunması ilkesi benimsenmiştir. 

Siyasî parti açısından ise, partilerin milletvekilliklerinin paylaşılmasına katılabilmeleri ülke düzeyinde ge
çerli oyların % 10'unu almak ve illerde geçerli oyların seçilecek milletvekili sayısına bölünmesi ile elde edi
lecek seçim saysından fazla oy kazanmak şartına bağlanmıştır. 

Böylece bir taraftan seçmene 306 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanununun sağladığı seçme imkânların
dan daha fazlası verilmiş ve diğer taraftan belirli gücü olan siyasî partilerin yasama meclisinde temsili ger
çekleştirilmek istenmiştir. Bu suretle siyasî partiler anayasa kurallarına uygun olarak ülkede serbestçe faaliyet
te bulunacaklar, fakat yasama meclisinde temsilleri büyüklükleri ile orantılı olacaktır. 

Bu suretle sağlıklı bir ortama varılması için gerekli olan reformlardan birinin gerçekleşmiş olacağı kanısı 
ile Komisyonumuz bu tasarıyı hazırlayıp yüce Danışma Meclisine sunmaktadır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — «Seçim sistemi ve usulü ile ilgili 1 inci madde ilke olarak 306 sayılı Kanundan aynen alınmış 
olmakla beraber tasarıda bu maddenin birinci fıkrasına seçimlerin «yargı yönetim ve denetimi altında» yapı
lacağı hususu ilave edilmiştir. 

'Bilindiği üzere «seçimlerin yargı yönetim ve denetimi altında yapılması» 1982 Anayasasının 79 uncu mad
desinin açık emridir ve «Seçimler, yargı organlarının genel yöneltim ve denetimi altında yapılır» diyen Anaya
sanın 79 uncu maddesinin bu birinci fıkrası milletvekili seçimleri ile ilgili bu Kanuna konmuştur. 

Şuna işaret etmek gerekir ki Anayasanın 79 uncu maddesinde getirilen bu açıklığa rağmien, Türk seçim 
hukukunda yargının seçimlerdeki yetkisinin sınırlarında bir değişiklik meydana gelmiş değildir. Yerleşmiş ola
rak devam eden geleneklerimize ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanun gibi Anayasadan önce yürürlükte bulunan mevzuata göre de 
esasen seçimleri yargının denetim ve yönetimi altında yapılmaktaydı. Madde metninde «nispî seçim sistemi» 
denilmiş, bu sistemin nasıl işleyeceği hususundaki düzenleme ise Tasarının ilgili maddelerinde gösterilmiştir. 

Madde 2. — «Milletvekili sayısı» ile ilgili olan Tasarının 2 nci maddesi Anayasanın 75 inci maddesindeki 
400 millötlvekili sayısını zikretmekle iktifa etmiştir. 

1961 Anayasasına göre milletvekili ısayısı 450 olduğu için 3)00 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde bu sayı 
450 olarak düzenlenmişti. 

Madde 3. — Bu maddeye 306 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden farklı olarak 4, 5 ve 6 nci fıkralar 
eklenmiştir. 

«Seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili ısayısı» nı düzenleyen bu maddeye eklenen dört ila altıncı fıkra
lar seçim çevresini yeniden düzenlemektedir. 306 sayılı Kanunun 2 nci maddesi «Milletvekili seçiminde her il 
bir seçim çevresidir» diye tarif etmişken, Tasarıda her il bir seçim seçresi tarifinden ayrılınmış; «çıkaracağı mil
letvekili sayısı yediye kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır» esası benimsenmiştir. Yediden fazla milletvekili 
çıkarabilecek iller ise kendi içinde birden fazla seçim çevrielerinıe bölünecektir. Bu değişikliğin amacı yediden 
fazla milletvekili çıkarabilecek illeri birden fazla seçim çevresine ayırarak seçmenlerin uzun listeler oluşturan 
adayları tanıyamamaları mahzurunu gidermektir. İkinci bir sebep, seçim çevrelerinin çıkaracağı milleitvekili 
sayısı azaldıkça, o çevrede mahallî partilerin milletvekili sayısı çıkarması ihtimalinin azalmasıdır. Üçüncü bir 
sebep 7'ye kadar milletvekili çıkaran illerin sayısı muhtemelen 55 civarında olacaktır. Diğer illerin de 7 mil
letvekili çıkarabilecek seçim çevrelerine ayrılmaları 55 il en çok 7 milletvekili çıkarmakta iken, birkaç ilin bu
nun üzerinde milletvekili çıkarması ve listelerinin pek uzun olması gibi bir sakıncayı da bertaraf edecektir. 
Dördüncü sebep, seçim çevrelerinin (ilçe bütünlüğünün korunması ile ilgili bu maddenin altıncı fıkrasındaki 
ilke hariç olmak üzere) 7'den fazla milletvekili çıkaramayacak şekilde düzenlenmesi 8 milletvekili çıkaracak 
bir ilde 3 + 5, 9 milletvekili çıkaracak bir ilde 4+5, 10 milletvekili çıkarabilecek bir ilde 5+5 milletvekili çı
karan seçim çevrelerinde seçmenlerin çeşitli partilere mensup milletvekili adayları arasında da karma bir seçim 
yapma imkânına daha kolaylıkla kavuşmasını sağlamaktır. 

Çıkaracağı milletvekili sayısı 7'ye kadar olan iller bir seçim çevresi sayılacak, 7'den fazla olanlar ise, 
kendi içinde birden fazla seçim çevresine ayrılacaktır. Bir il içindeki birden fazla seçim çevresi «A ili 1 nu
maralı seçim çevresi» «A ili 2 numaralı seçim çevresi» vb... olarak adlandırılacaktır. 

Tasarının beşinci fıkrası bir il içinde teşekkül edecek seçim çevrelerinin çıkaracağı milletvekili sayısının 7'ye 
yakın olmasını gerekli kılmaktadır. Mesela 14 milletvekili çıkarabilecek bir il söz konusu olursa, bu 7 + 7 
olarak iki seçim çevresine ayrılacak fakat 5 + 5+4 olarak üç seçim çevresine ayrılmayacaktır. Seçim çevresi 
sayısının tespit edilmesinde de, bir seçim çevresinde yer alabilecek olan azamî milletvekili sayısı rol oynaya
caktır. 41 milletvekili çıkaracak bir il söz konusu olsa 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 6 = 41 milletvekili için 6 seçim çev
resi olabilecektir, ilke budur, ancak coğrafî nedenlerle ilkeye ters düşmeyecek müstesnalar söz konusu olabilir. 
Diyelim ki aynı ilin iki ilçesi nüfuslarının çokluğu sebebiyle 9 ve 8 milletvekili çıkarmakta iseler, bu ilçelerin 
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birer seçim çevresi olarak kalması altıncı fıkrada kabul edilmiştir, bu sebeple 4 1 — (9 + 8 = 17) = 24, 41 mil
letvekili sayısından bu iki ilçenin çıkaracağı toplam 17 milletvekili sayısı çıkartılır, kalan 24 milletvekili için 
seçim çevreleri tespitinde anailke uygulanmaya devam olunur. 

Yine işaret etmek gerekir ki, «Bir il kendi içinde birden fazla seçim çevresine bölünürken ilçelerin mülkî 
bütünlüğü korunur» şeklinde ifade edilen altıncı fıkra, bir taraftan yukarıda açıklandığı üzere bir ilçenin nü
fusunun 8 veya 9 milletvekili çıkarmaya müsait olması durumunda, bu ilçelerin birden fazla seçim çevresine 
ayrılmayacağını göstermektedir, diğer taraftan da bir il içindeki seçim çevrelerini tespit ederken bunlardan 
herbirinde 7 milletvekilliği bulunsun diye, bir ilçe kısmen 1 sayılı seçim çevresine, kısmen 2 sayılı seçim çev
resine bağlanamaz. Bu durumda belki seçim çevreleri 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 5+ = 4 1 şeklinde 7 seçim çev
resine ayrılmış olmayabilir, gerçekten Tasarı bir seçim çevresinde 9 + 8 + 7 + 5 + 7 + 5 = 41 şeklinde olabilir. 

Yer alacak ilçelerin tespit edilmesinde mesafe durumunun, ulaşım ve haberleşme imkânlarının göz önünde 
bulundurulması gereğine işaret etmektedir. 

Bir ilde birden fazla seçim çevresinin bulunması, mevzuatımıza ilk defa girmekte olduğundan seçim so
nuçlarının İİ seçim kurullarında birleştirilmesini düzenleyen 28 inci maddede dolaylı olarak ifadesini bulduğu 
gibi, il içindeki seçim çevrelerinin varlığına rağmen, il seçim kurulunun yetkilerinde bir azalma olmadığına 
dikkat çekmek gerekmektedir. 

Bir ilde birden fazla seçim çevresi bulunmasının 298 Sayılı «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun» bakımından sonuçları da o kanunda yapılacak değişiklikle bu sisteme uydurulmak 
gereklidir. 

Seçim çevrelerinin maddedeki ilkelere göre tespiti ve ilanı Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacaktır. 
Madde 4. — «Seçim dönemi, seçimin başlangıcı ve seçim günü» nü düzenleyen madde, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi seçimlerinin 5 yılda bir yapılacağını emreden Anayasanın 77 nci maddesine dayanmaktadır. 
Tasarıda da bu 5 yıllık dönemler için Anayasada olduğu gibi «Seçim dönemi» deyimi kullanılmıştır. 

Seçimin başlangıcı olarak seçim döneminin son toplantı yılının 3 Ağustos günü belirlenmiştir. Bu belirleme 
306 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinde de böyledir. Ancak bu 5 inci madde 3.2.1965 gün ve 533 Sayılı Ka
nunla değiştirilmeden önce seçimin başlangıcı 30 Mart, seçim günü ise, Haziran ayının ilk pazar günü olarak 
tespit edilmişti. Bu tespitin sebebi olarak «memleketimizin nüfusunun mevsimlere ve iktisadî şartlara göre 
dağılıp toplanması» gösterilmiştir. Fakat uygulamalar bunun varit olmadığını gösterdiğinden bu sistemden 
ayrılınmıştır. 

Seçimin başlangıcı 3 Ağustos olunca seçim yapılan yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin Eylül başında 
açılabilmesi, bütçenin hazırlanma ve görüşülmesine ilişkin Anayasanın 162 nci maddesi gereklerinin aynen ger
çekleşmesi de imkânsız olacaktır. Bununla beraber, bu gibi hallerde ne yapılacağı yerleşmiş geleneklere göre 
belli bulunduğundan arıza vermeden uygulanan bu sistemin muhafazası uygun mütalaa edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ara seçimlerine, dördüncü fıkrasındaki ara seçimlerin 
yapılma zamanına, beşinci fıkradaki ara seçimlerin yapılmayacağı duruma ilişkin hükümler Anayasanın 78 
inci maddesinden alınmıştır. 

Madde 5. — 306 Sayılı Kanunun 6 nci maddesi aynen alınmıştır. Seçimlerin Anayasanın 78 inci maddesinin 
ikinci fıkrasına göre yenilenmesi durumunda yapılacak işlemleri göstermektedir. 

Madde 6. — «Seçim çevreleri ve çıkaracakları milletvekili sayısının ilanı» nı düzenleyen bu madde 306 
Sayılı Kanunun 7 nci maddesinden alınmıştır. Maddedeki değişiklik, seçim çevreleri kavramının Tasarıdaki 
yeni şeklinden ileri gelmektedir. 

306 sayılı Kanun rejiminde her il bir seçim çevresi iken, şimdi 7 milletvekiline kadar iller seçim çevresi, 
7'd'en fazla milletvekili çıkaran iller içinde ise birden fazla seçim çevresi bulunmaktadır. Bu nedenle Yük
sek Seçim Kurulu hem illerin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit edecek, bu tespitine göre 7'den fazla 
milletvekili çıkaracak dilerin içinde yer alacak seçim çevrelerine hangi ilçelerin bağlanacağını belirleyip, bun
dan sonra da bu iller içindeki seçim çevrelerinin çıkaracağı milletvekili sayısını gösterecektir. 
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Maddedeki bir başka değişiklik, ilanın sadece 306 sayılı Kanunda belirtildiği üzere Resmî Gazete ve Rad
yo ile değil, Televizyonla da yapılmasını hükme bağlamış olmasıdır. 

Madde 7. — Milletvökili seçilebilmeyi düzenleyen bu madde 306 sayılı Kanunda da aynen vardı ve 
esasen Anayasanın 76 ncı maddesinde düzenlenmiştir. 

Madde 8. — «Milletvekilliğine seçilemeyecek olanlar» ile ilgili bu maddenin 1, 3, 6 ve 7 nci bentleri 
306 sayılı Kanundan ayrılmaktadır. Bu ayrılmanın sebebi, Anayasa ile milletvekili seçilemeyeceklerin vasıf
larında yapılmış olan değişikliktir. Anayasa, 76 ncı maddesinde milletvekili olabilmek için okur yazar ol
mayı yeterli görmemiş «en az ilkokul mezunu» olmayı, şart koşmuş; taksirli suçlar hariç olmak üzere beş 
yıla mahkûm olma sınırını bir yıl hapse mahkûm olmaya indirmiş, 306 sayılı Kanunda da sayılmış olan 
yüz kızartıcı suçlara «kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, 
ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ile bu eylemleri tahrik ve teşvik» gibi fiilleri eklemiştir. Anayasa ile 
yapılan bu değişiklikler Tasarıya aynen alınmıştır. Yüz kızartıcı suçlarla bu suçların rejimine bağlanan diğer 
suçlardan mahkûm olanlar affa uğrasalar da milletvekili seçilemezler. 

Anayasanın 76 ncı maddesi «yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanların» da milletvekili se
çilemeyeceğini hükme bağlamış bulunmaktadır. Halbuki 306 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 8 inci fıkra
sında «yükümlü olmamasına ve muaf bulunmamalarına rağmen muvazzaf askerlik hizmetlerini yapmayanlar 
veya yapmış sayılmayanlar» denilerek oldu'kça ayrıntılı bir ifadeye yer verilmişti. Ancak Tasarıya Anayasa
nın 76 ncı maddesinden alınan hükümde, muaf tutulanların milletvekili olacaklarını açık olmasa da ifade et
mektedir, çünkü «muaf olan» «yükümlü» sayılmaz. Bu konuda bir başka durum askerlik çağına giren ve fa
kat askerlik şube veya dairelerince kendisine iki yıl Veya üç yıl sonra askere alınacağı tebliğ edilen kişile
rin arada milletvekili seçilip seçilemeyecekleri hususudur. Bu durum her ne kadar şahsın kendi kusurundan 
doğmamış olsa da, askerlik, yükümünü yapmamış şahsın, zorunlu olan böyle bir durumda milletvekili seçil
mesinin telafi edilmez mahzurları olacağı düşüncesiyle istisna edilmediği mütalaa olunmuştur. Gerçekten böy
le bir şahıs milletvekili seçilebilmiş olsaydı, askere çağrıldığında ya milletvekilliğinden ayrılıp Anayasanın 
72 nci maddesinde öngörülen «vatan hizmetine» gidecek, ya da bu yükümün milletvekilliği döneminin so
nuna kadar ertelenmesi yoluna gidilecekti. Her iki durumun sakıncaları bir tarafa, bu duruma özel kanun
larda da açıklık getirilmiş değildir. Esasen Anavasanın 76 ncı maddesi de, «yükümlü olduğu askerlik hizme
tini yapmamış olanlar» dan böyle bir istisna kabul etmemiştir. 

Madde 9. — Adaylık ile ilgili bu maddede 306 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre yapılan değişiklik
ten biri, bağımsız adaylar ile ilgili başvurmanın Tasarının 23 üncü maddesinin 3 üncü bendinde düzenlen
mesi sebebiyle bu maddeden çıkarılması, ikincisi ise, 306 sayılı Kanunda ilde aday gösterme düzenlenmiş
ken burada siyasî partilerin seçim çevrelerinde aday göstermeleri, Tasarının 3 üncü maddesinde kabul edi
len hükme paralel olarak benimsenmiştir. Bir başka değişiklik ise siyasî partileri seçime katıldıkları her seçim 
çevresinde, o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının iki katı aday göstermek mecburiyetinde tu
tulmalarıdır. Bu mecburiyetin sonuçları Tasarının 10 ve 11 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Böyle bir mec
buriyetin sebebine gelince, seçmenlerin en geniş sayıdaki aday arasından seçme yapabilmelerini mümkün 
kılmaktır. 

Partilerin her seçim çevresinde iki katı aday göstermeleri, seçmenlerin çeşitli partilere mensup olan aday
lar arasından da seçim yapabilmelerini düzenleyen Tasarının 23 üncü maddesi ile birlikte, seçmenin bir ta
raftan bir parti diğer taraftan çeşitli partiler karşısında partilerin seçimi ile bağlılığını asgariye indirmeye ma
tuf daha geniş bir tedbiri aksettirmektedir. 

Böylece bir taraftan bir parti, iki katı aday göstererek daha geniş sayıdaki adaylarını seçmenlerin beğenisi
ne sunmakta, diğer taraftan da daha önce gerçekleştiği gibi önseçim yapılmakla seçimlerin sonuçlanması gibi 
bir durumun ortaya çıkması engellenmektedir. Bu sistemde seçmen bir partinin bütün adaylarına işaret ko
yarak oy verebilecek, bu şekilde en alt sırada olan adayın da seçilebilmesi şansı mevcut olacaktır. 

Bövîe bir sistemin benimsenmesi, evvelce olduğu gibi önseçim sıralamasında altlarda yer alan adayların 
partilerine dargınlıkları, seçim mücadelesinden çekilmeleri gibi sakıncalar da büyük ölçüde önlenmiş olacak
tır. 
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Evvelki sistemin önseçimler hakkında, açıklanmış olan tenkitler aday sayısının iki kat olarak tespit edil
mesiyle konusuz kalacaktır. Çünkü artık, birtakım aday adaylarının aralarında yaptıkları anlaşmalarla önseçimi 
amacından saptırmaları için duyacakları 'hırs azalacaktır ve siyasî partiler bu şekilde yapılacak anlaşmala
rın niteliksiz adayları listelerine sokma ihtimaline karşı mücadele etmek gereğini, hatta zorunluğunu duyacak
lardır. 

'Meseleye bir de partiler açısından bakalım. Seçmen, bütün partilerin tüm adaylarına oy verebileceğinden, 
4 partinin seçime katıldığı bir seçim çevresinde 7 milletvekili seçilecek ise, toplam 56 aday arasından bir 
seçim yapabilecektir. Partiler bu ölçüde geniş bir seçenekler tablosu karşısında karar verecek olan seçmenin 
beğenisini kazanacak adayların listelere girmelerinde yarar umacaklardır. Bu ise bir taraftan siyasî kad
roların niteliklerinin artmasına, diğer taraftan nitelikli insanların aday adaylığı için başvurularının özendiril
mesine hizmet edecektir. 

Madde 10. — Tasarının ıbu maddesi «İller toplamının en az yarısında tam aday göstermeyen siyasî parti
lerin durumu» ile ilgilidir. 306 sayılı Kanunda onbeş ilde tam aday göstermek şartı aranmakta iken Siyasî 
Partiler Kanununda partilerin en az 34 ilde teşkilatlanması şartı aranmış olduğundan bu ölçü Milletvekili 
Seçimi Kanunu bakımından illerin yarısındaki 34 ildir tam aday gösterme şeklinde düzenlenmiştir. 

Yüksek Seçim Kurulu, bu durumdaki partilere adaylarını tamamlaması için durumu bildirir, tebliğden iti
baren iki gün içinde eksiğini tamamlamayan siyasî parti bütün seçim çevrelerinde seçime katılma hakkını kay
beder., 

Siyasî Partiler Kanunundaki «34 ilde teşkilatlanma» ile Tasarının bu maddesindeki «34 ilde tam aday gös
terme» arasındaki ilişki şudur: 34 ilde teşkilatlanmayan s|yasî partilerin seçime girme hakları baştan itibaren 
yoktur. Bu şartı yerine getirip seçime ginme hakkını elde eden siyasî partiler, 34 ilde tam aday göstereme
yince mevcut olan bu seçime girme haklarını, bu defa kaybederler., 

Tasan iller toplamının yarısında tam aday göstermeyi aramakta olduğundan illeri büyüklüğü veya küçük
lüğü, çıkaracakları milletvekili sayısı, illerin tek seçim çevresi veya birden fazla seçim çevresi ihtiva ettikleri 
gibi hususlar dikkate alınmaz. Mesela 6 seçim ihtiva eden ilde ve bunun gibi birden fazla seçim çevresi 
ihtiva eden diğer bütün büyük illerde tam aday gösterrhişken, bir tek milletvekili çıkaran bir ilde tam aday 
gösteremeyen ve bu ilde aday göstermediği için de 34 değil 33 ilde aday gösteren siyasî parti, bütün seçim 
çevrelerinde seçime girme hakkını kaybeder. 

Tam aday gösterilmiş illerin hesaplanmasında şu noktada tereddüt etmemek gerekir: Beş veya altı seçim 
çevresi ihtiva eden bir ilde, o ile bağlı seçim çevrelerinin sadece birinde bir tek aday eksik gösterilmiş olsa 
bile o ilde tam aday gösterilmemiş sayılır. 

Madde 11. — Tasarının bu maddesi, bir siyasî partinin «seçime katılma hakkının» temel şartı olan 34 il
de tam aday gösterme şartını yerine getirmekle (beraber, 35 veya daha sonraki illerde tam aday şartını ye
rine getirmemesini düzenlemektedir. Bu durumda 34 ildeki seçim çevrelerinin hepsinde tam aday göster
miş olan siyasî parti {her seçim çevresinde 9 üncü maddeye göre iki kat aday göstermek suretiyle), bunlar dı
şındaki seçim çevrelerinde bu şekilde tam aday göstermezse, Yüksek Seçim Kurulu tamamlaması için bildi
rir, parti adaylarını tamamlamazsa, 10 uncu maddeden farklı olarak bütün seçim çevrelerinde değil, sadece 
o seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

Diyelim ki, 34 ilde tam aday göstermiş olan bir siyasî parti 4 milletvekili çıkaran ve Ibu 34 ilin dışında 
kalan 'bir ilde iki <katı olan 8 aday değil 5 aday göstermişse, süresi içinde 3 aday daha göstererek bu eksik
liği tamamlamazsa, o ilde (o seçim çevresinde) seçime katılamaz. 

34 ilde tam aday göstermiş olan bir siyasî parti, bir il içinde yer alan (diyelim) 5 seçim çevresinden sade
ce 2 numaralı seçim çevresinde göstermesi gereken 7 X 2 = 14 aday göstermeyip 11 aday gösterir, eksik 
gösterdiği 3 adayı da süresi içinde tamamlayamazsa, o ildeki 2 numaralı seçim çevresinde seçime katılma 
halkkını kaybeder, fakat o ildeki 1, 3, 4, 5 sayılı bakiye dört seçim çevresinde seçime katılma hakkını muha
faza eder., 

Madde 12. — Tasarının bu maddesi «itiraz üzerine meydana gelen eksiklik» üzerinde yapılacak işlemleri düzen
lemektedir. Bu maddeye göre eğer itiraz üzerine bir partinin adaylarında eksiklik meydana gelirse, ya o siyasî 
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partinin «iller toplamının en az yarısında tam aday gösterme» i mecburiyetinde bir eksiklik ortaya çıkmıştır, 
bu takdirde Tasarının 10 uncu maddesi uygulanır, verilen sürş içinde eksiklik tamamlanmazsa, o siyasî parti 
bütün seçim çevrelerinde seçime girme hakkını kaybeder; ya da o siyasî parti adaylarında meydana 
gelen eksikliğe rağmen, iller toplamının en az yarısında tam aday göstermiş olmakla beraber, bunun dışmda 
kalan illerde eksik aday göstermiş duruma düşmüştür, bu takdirde de Tasarının 11 inci maddesi uygulanır, 
eğer o siyasî parti eksik olan adaylarını tamamlayamazsa, \o seçim çevrelerinde seçime girme hakkını kay
beder. ; 

306 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde de benzer hükümj bulunmaktaydı. Fark orada sadece 15 ilde tam 
aday gösterme mecburiyetinin söz konusu olması, her bir il bir seçim çevresi olarak kabul edildiği için il 
içinde yer alan seçim çevreleri konusunda hüküm bulunmamaktaydı. 

Madde 13. — «Siyasî partilerin aday listeleri» ile ilgili Tasarının bu maddesi 306 sayılı Kanunun 14 ün
cü maddesinden alınmıştır. Maddenin getirdiği birinci ilke, siyasî partilerin müşterek liste halinde aday gös
termelerimin yasak olmasıdır. Bu hüküm 306 sayılı Kanunda (la vardı. Oraya «Nispî temsilde her fikir ve 
kanaatin temsil edilmesi esas olduğuna göre, siyasî partilerin müşterek liste yapmaları, sistemin bünyesine 
uygun görülmemiş» şeklindeki bir gerekçeyle alınmıştır. Tasarı, oy pusulası ile ilgili 23 üncü maddesinde oy 
pusulasında bütün partilerin adayları ile bağımsız adayların yejr alacaklarını düzenlediği için, seçmen kendisine 
sunulan bu adaylar arasından, o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı ile sınırlı olmak kaydı ile, di
lediği adaylara oy verebileceğine göre, 306 sayılı Kanundaki! gerekçeye, ibu gerekçenin de eklenmesi gerekir. 

Maddedeki ikinci ilke olan, bağımsız aday göstermek içirt adayın yazılı muvafakatinin aranması ile üçün
cü ilke olan, bir kimsenin aynı zamanda aynı partiden veya değişik partilerden birden fazla listeden aday 
gösterilmesinin yasaklanması hususları ayrıca izaha muhtaç olmadan anlaşılan hükümlerdir. 

Madde 14. — «Siyasî partilerin adaylarını tespit etmeleriini düzenleyen Tasarının bu maddesi, aslında 
Siyasî Partiler Kanununda düzenlenen ve orada düzenlenmesi igereken bu meselenin seçimle ilgisini belirtmek
tedir^ i 

Gerçekten Tasarı da, siyasî partilerin adaylarını ve adaylarının sıralarını belirlemenin, ilgili kanuna (ki 
Siyasî Partiler Kanunudur.) ve bu Kanun çerçevesinde partilerin tüzüklerine göre yapılacağına işaret etmek
tedir. , 

Bu işlem oy verme gününden en az 60 gün içinde yapılmalıdır. Tasarı, en az 60 gün demekte, 60 mcı 
gün demekten tevakki etmekte, şartlara göre en geç 60 inci1 gün fakat daha önce de yapılabileceğini gös
termektedir. 60 inci günün dinî bayramların tatil günlerinden birine denk gelmesi, iş günü olması gibi sebep
lerle o gün önseçim yapılamaması halinde, önseçimin bir iki Igün öne alınması imkânı açık bırakılmıştır. 

Tasarının 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası merkez adaklarının tespiti (konusunda da Siyasî Partiler Ka
nununa göndermede bulunmaktadır. 

Madde 15. — «Adaylığını koyamayacak olanlar» ile ilgili Tasarının bu maddesi, 306 sayılı Kanunun 
16 ncı maddesinden alınmıştır. 

Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ile il ve ilçe seçim kurulu üyelerinin seçime katılmamaları, katılabilecek
leri hallerde çekilme usulleri hakkındaki hükümler ve kanunî j tedbirler; seçimlerde emniyeti sağlamak, se
çimlere etkili olabilecek şahısların şahsî ve taraflı etki erini bertaraf etmek, böylece bir taraftan maddî ola
rak Anayasanın emri olan yargı yönetim ve denetimi lin gereği olan şartları gerçekleştirmek, diğer taraftan 
da görünüşte de gerek seçim yönetiminin gerekse yargı vekârının sağlanmasına hizmet etmek amacıyla 
tedvin edilmiştir. 

Madde 16. — Memurların adaylığı konusunda 306 sayılı Kanun «istifa etmek şartını aramamakta» idi. 
Prensip bu olmakla beraber, 306 sayılı Kanun da memurların vazife gördükleri yerlerde aday olmaları ha
linde seçim emniyeti bakımından, Devlet imkânlarının ve itibarının seçim malzemesi haline gelmesinin ön
lenmesi amacı ile istifa etmeleri gereğini hükme bağlamıştı. 
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Tasarı, bu sistemin tamamen aksini benimseyerek, memurların aday olabilmeleri için istifa etmeleri ge
rektiği ilkesini benimsemiştir. Tasarıda benimsenen bu sistem ise, Anayasanın 76 ncı maddesinin son fıkrası 
tarafından kabul edilmişti. 

Madde 17. — «Ordu mensuplarının adaylığı» ile ilgili bu madde 306 sayılı Kanundan alınmıştır. Mad
denin sevk amacı Ordumuzun politika dışında tutul naşı gibi memleketin yüksek menfaatini korumaktır. 

Madde 18. — «Adaylık için müracaattı düzenleyen bu madde başkaca açıklamayı gerektirmeyecek ölçü
de açıktır. 306 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinden alınırken bir başka maddede düzenlenen bağımsızla
rın adaylıklarını koymaları hususu Tasarının bu maddesine alınmamıştır. 

Madde 19. — «Adaylara karşı itiraz» kenar başlıklı bu maddede, Tasarının bir önceki 18 inci maddesine 
göre geçici olarak ilan edilen adaylara karşı itiraz düzenlenmektedir. İtiraz geçici ilandan itibaren iki gün 
içinde yapılacak, itirazlar il seçim kurullarınca oy verme gününden önceki 32 nci gün akşamına kadar ka
rara bağlanacaktır. Bu kararlara itiraz da yine iki gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna yapılacaktır. Yüksek 
Seçim Kurulu, üç gün içinde veya engeç kesin aday listelerinin ilanı gününe kadar, itirazları karara bağ
lamak zorundadır. 

Bu maddede hak sahipleri bakımından tanınan süreler hak düşüren süreler olup, bunların geçirilmesi 
halinde eski hale iade veya mazeret varsa bunun kabulü sözkonusu olmaz. 

Adaylara karşı itiraz sorunu, 306 sayılı Kanunun 14.7.1965 gün ve 656 sayılı Kanunla değişik 39 uncu 
maddesinde aynen düzenlenmişti. 

Madde 20. — Tasarının bu maddesi «Müracaatların incelenmesi» ile ilgilidir, 306 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesinden aynen alınmıştır, izahı gerektirmeyecek kadar açıktır. 

Madde 21. — «Adayların ilanı» kenar başlıklı bu madde, 18 inci maddede düzenlenen geçici ilandan 
farklı olarak adayların kesin ilanının ne zaman ve hangi vasıtalarla yapılacağını göstermektedir. 

Oy verme gününden önceki 27 nci gün Resmî Gamete ve Radyo ve Televizyonla kesinleşen adaylıklar 
ilan edilir. 

Bu madde 306 sayılı Kanunun 22 nci maddesinden aynen alınmış, sadece televizyonla ilan hususu ilave 
edilmiştir. 

Madde 22. — «Adaylıktan istifa ve ölüm» ile ilgili Tasarının bu maddesi 306 sayılı Kanunun 17.5.1979 
gün ve 2234 sayılı Kanunla değişik 23 üncü maddesinden aynen alınmıştır. 

Aday listelerinin kesinleşmesinden sonra, aday listelerinde meydana gelen eksilmelerin tebliği, tamamlan
ması, tamamlanmama halinde uygulanacak müeyyideyi düzenleyen madde açıktır. 

Madde 23. — «Kullanılacak oy pusulası ve oyların kullanma şekli» ne ilişkin bu< maddede oy pusulaları
nın hazırlanması ve kullanılması düzenlenmiştir. 

Maddeye göre milletvekili seçiminde birleşik, oy pusulası kullanılacaktır. Birleşik oy pusulasını kulla
nırken seçmen, bütün partilerin adaylarıyla bağımsız adayları aynı zamanda aynı oy pusulası üzerinde göre
cek, seçimini en geniş şekilde önündeki bu adaylar arasında yapılacaktır. Birleşik oy pusulası kullanmanın ön
seçimler üzerinde ve adayların tutumu ve partilerin aday tespitinde gösterecekleri özen üzerindeki tesirleri 
müspet olacaktır, özellikle seçmenin birden fazla partinin adayı ile bağımsız adaylara oy verebilmesi siyasî 
rekabeti artırmaya bu şekilde siyasî istikrarı sağlamaya matuftur. Bu maddenin 5 inci bendinde bu imkân 
düzenlenmektedir. 

îkinci fıkranın 1 inci bendine göre oy pusulaları filigranlı kâğıtlara basılacak, ayrıca zarf kullanılmaya
caktır, oy pusulaları zarf haline getirilerek ucundan yapıştırılacaktır. 

2 nci bende göre ise : Oy pusulalarında partilerin birer sütunu olacaktır. Oy pusulasında dikey olarak 
yer alan bu sütunların soldan sağa doğru hangi partilere ait olacağı Yüksek Seçim Kurulu tarafından kura 
çekilerek belirlenecektir. 
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Siyasî partilerden her birine ait sütunda sırası ile : 
a) Partinin özel işareti, 
b) Bunun altında partinin başharfleri, 
c) Daha altta partinin tam yazı halinde adı, 
d) Aralık ve çizgi, 
e) 2 santimetre çapında boş daire, 
f) Çizgi, 
g) Partinin kesinleşen adaylarının aldıkları sıra numarasına göre listesi ve her adayın hizasında bir kare 

bulunur. 
Siyasî parti sütunlarından sonra bağımsız adaylar sütunu yer alacaktır. 
Bu sıkı şekil hükümleri, seçmene oyunu kullanırken azamî kolaylık ve açıklığın sağlanması, adayların ve 

partilerin tanıtılması amacını gütmektedir. 
3 üncü bentte bağımsız adayların başvuruları, yatırmaları gereken para miktarı, bu paranın Hazineye ge

lir kaydedilmemesi için almaları gerekli oy miktarı, adaylıktan çekilmeleri veya ölümleri halinde yapılacak 
işlemler ve özel işaretler ile ilgili hükümler yer almıştır. 

4 üncü bent hükmüne göre: Birleşik oy pusulaları dörtyüzlük paketler halinde getirilir ve paketlerle için
deki oy pusulaları numaralanır. Yüksek Seçim Kurulu bu paketleri seçim çevrelerine gönderir. 

Bu hükmün amacı, oy pusulalarının emniyetle ve tek elden hazırlanıp dağıtılmasını sağlamaktır. Oy pu
sulasının oy verme gününden önce dağıtılma teşebbüslerini, bu şekilde seçmenlerin seçim sandığı dışındaki 
yerlerde iz'aç edilmelerini önlemektir. 

Bentte yer alan, paketin hangi sandık kuruluna verildiğine dair hüküm, oy pusulalarının sandıktan son-
dığa dolaşmasını da engellemek suretiyle yukarıda açıklanan gerekçeler ve faydalar sağlanmak istenmiştir. 

Oy verme günü sandık kurulu bütün oy pusulalarını sandık kurulu mühürü ile mühürleyecektir. Seçmene, 
bu oy pusulalarından işaretsiz bir adedi, sandık kurulunca verilecektir. Böylece, son ana kadar oy pusulaları 
seçim yönetim ve denetimi kendisine Anayasa ile tevdi edilen yargının ve sandık kurulunun dikkatine ve gö
zetimine tevdi olunmuştur. 

Bu hükümler oy pusulaları hakkında alman tedbirlerin nihaî safhasını oluşturmaktadır. 
İşaretsiz birleşik oy pusulasını ve «Evet» yazılı mühürü alan seçmen kapalı oy verme yerinde oyunu kul

lanır. Oy verme, ayrıntılı olarak 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun 86 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. 

23 üncü maddenin 5 inci bendi seçmenin birleşik oy pusulasını nasıl kullanabileceğini göstermektedir. 
Bent hükmü seçmenin ya bir partiye ait sütundaki boş daireye «Evet» mühürü basabileceğini veya mü

hür basmakla birlikte mühür bastığı parti adaylarından seçmek istediklerinin hizasına (X) çarpı konulmasını 
ilk iki ihtimal olarak düzenlemiştir. Birleşik oy pusulası kabul edilen sistemde seçmenin sadece mühür basa
rak oyunu kullanabilmesi büyük bir kolaylıktır. Partinin yaptığı önseçime güven duyan seçmenin iradesini 
global açıklamasına fırsat verir. Okur - yazar olmayanların bulunduğu ülkeler için de pratiktir. Bununla be
raber hem mühür basmak hem sıra dışından adaylar işaretlemek mümkündür. 

Üçüncü ihtimal, seçmenin mühür kullanmadan çeşitli siyasî partilere ait adaylardan ve bağımsız aday
lardan, seçmeyi istediklerinin adları hizasına (X) çarpı işareti koyarak oyunu kullanmasıdır. Seçmen oyunu 
çeşitli eğilimlere ve partilere mensup adaylar arasında oyunu parçalamak isterse buna engel olunmamalıdır. 
Nasıl seçmen, oyunu bir partinin bütün adayları arasında paylaştırabiliyorsa, yahut başka deyimle oyunu bir 
partide temerküz ettirebiliyorsa, kabul edilen sistemde, çeşitli partilerin adayları ile bağımsız adaylar arasın
da da paylaştırabilecektir. Bu oylama biçiminin «Siyasî partilerin demokratik siyasî hayatının vazgeçilmez 

umurları olması» ile çelişen bir yönü /bulunmamaktadır. 

Seçmen oyunu bir siyasî parti sütununa sadece mühür basarak kullanmışsa, o partinin adaylarına baştan 
İtibaren ve sırası ile birer oy vermiş sayılır. 

Seçmen, oyunu sadece bağımsız aday için kullanacak ise mühürü ona ait boş daireye basar ve ona bir 
tek oy vermiş olur. 
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Seçmen hem bir partinin sütununa mühür basar hem de o parti adaylarının hizasına ı(X) çarpı işareti koya
cak ise, bu takdirde, hizasına (X) çarpı işareti koyduğu adaylara birer oy vermiş sayılır. Bu yolu seçen seçme
nin koyacağı (X) çarpı işaretlerinin sayısı, o seçim çevresinden çıkabilecek milletvekili sayısından az olmama
lıdır veya bu sayıyı aşmamahdır. Aşarsa, bilfarz, 6 milletvekili çıkaran 'bir seçim çevresinde, seçmen 6 değil 
de 4 veya 9 (X) çarpı işareti koyarsa, seçmenin bu işaretleri dikkate alınmaz, bu takdirde sadece mühür koy
muş sayılarak, o partinin adaylarına baştan itibaren ve sırası ile birer oy vermiş sayılır. 

Seçmenin, 6 milletvekili çıkaracak bir seçim çevresinde 9 (X) çarpı işareti koyması halinde bu 9 adaydan 
hangi 6 sini seçtiği 'belli olmadığından, 4 adayın hizasına (X) çarpı işareti koyması halinde ise adaylar arasın
da kalbul edilmez seçim mücadelesine yer vermemek için iki müeyyide uyıgulanalbilirdi. Bunlardan ilki oy 
pusulasını geçersiz saymak, diğeri ise seçmenin koyduğu (X) çarpı işaretlerini dikkate almadan, onun sütunu
na «Evet» mühürünü 'bastığı partinin adaylarına baştan itibaren ve sırası ile birer oy vermiş olduğunu farzet-
mektir. Tasarı oyunu kullanmak üzere sandık başına gelmiş, gerekli bütün işlemler tamamlanmış, oy pusu
lasını mühürlemiş bir seçmenin oyunu iptal yolunu seçmemiş, oy kullanma iradesi yararına çözümü benimse
yerek, oy kurtarmak üzere, geçerli saymıştır. 

Seçmenin aday sayısından az veya çok (X) çarpı işareti koyduğu halde oyu geçerli sayılırsa, oyunu han
gi yönde kullanmış olduğu, ancak bir kanunî karine ile çözülebilir. 

Seçmen fazla işaret koymuşsa, 6 milletvekili çıkaracak bir seçim çevresinde 9 (X) çarpı işareti koymuşsa 
iki yoldan biri seçilebilir {oyu geçerli saydığımıza göre) ı: 

Birincisi baştan ilk 6 (X) çarpı işareti dikkate alınır. 7, S ve 9 uncu sıradaki (X) çarpı işaretler yok farze-
dilir. 

ikincisi seçmenin koyduğu (X) çarpı işaretlerinin tümü yak farzedilerek bir kanunî karine olarak, seçme
nin o partinin adaylarına baştan ve sıra ile birer oy verdiği kabul edilir. 

Tasarı, bu iki yoldan ikincisini ıtercilh etmiştir. Böylece partinin yapmış olduğu sıralamaya kanunî bir 
prim tanınmak istenmiştir. 

Seçmen, 6 milletvekili çıkaracak bir seçim çevresinde 4 işaret koymuşsa yine iki yoMan biri seçilebilir 
(oyu geçerli saydığımıza göre) : 

Birincisi, seçmenin hizasını işaretlemiş bulunduğu 4 aday dışında kalan o partinin adaylarından en baştan 
itibaren ilk iki tanesine oy verdiği kabul edilebilir. 

ikincisi, seçmenin koyduğu (X) çarpı işaretlerinin tümü yok farzedilerek, bir kanunî karine olarak, seçme
nin o partinin adaylarına baştan ve sıra ile birer oy verdiği kabul edilir. 

Tasarı, bu iki yoldan ikincisini tercih ederek partinin yapmış olduğu sıralamaya prim tanımıştır. 
Seçmen ister o seçim çevresinde çıkacak milletvekili sayısından fazla, isterse az sayıda aday için (X) çar

pı işareti koymuş olsun, böylece bu iki durum aynı hukukî rejime bağlanmıştır. Seçmenin işaretleri yok sayıl
makta, seçmenin partinin yaptığı sıralama içinde baştan ve sıra ile birer oy vermiş olduğu kabul ve farz olun
maktadır. 

Seçmen oy pusulasına mühür basmamakla beraber bir partinin adaylarına, o seçim çevresinin çıkaraca
ğı milletvekili sayısında işaret koyarsa, bu işaretler geçerli olacak, hizasına (X) çarpı işareti konulan adaylar 
birer oy almış olurlar. 

Seçmen oy pusulasına mühür basmamakla birlikte bir partinin adaylarına o seçim çevresinin çıkaracağı 
sayıdan az veya çok (X) çarpı işareti koyarsa, oy pusulası geçersiz olur. 

Seçmen, o seçim çevresinde çıkacak milletvekili sayısı ile bağlı kalmak koşulu ile, birleşik oy pusulasında 
yer alan siyasî parti adayları ile bağımsız adaylara {X) çarpı işareti koyarak oyunu kullanabilir. 

Çıkacak milletvekili sayısından az veya çok sayıda aday için (X) çarpı işareti kullanılırsa oy pusulası 
geçersiz sayılır. 

6 ncı benti kullanılmayan oy pusulalarının dökümünü ve tutanağa geçirilmesini düzenlerken, dolaylı ola
rak denetim hükümleri ihtiva etmektedir. Tutanakta kullanılan ve kullanılmayan oy pusulaları toplamı, pa
ketten çıkan oy pusulası adedine eşit olmalıdır. 
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Maddenin 7 nci bendi oy verme yerinde ve sandık alanında siyasî parti adaylarının liste halinde ilanı ile 
seçim tutanaklarının Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanmasını düzenlemiştir. 

Madde 24. — Madde 'bir adayın, bir siyasî partinin, bir bağımsız adayın aldığı geçerli oyların hesaplanma
sını göstermektedir. Madde, başkaca izalhı mucip olmayacak kadar açık «bulunmaktadır. 

Madde 25. — «Geçerli olmayan oy pusulaları» ile ilgili Tasarının 25 inci maddesi 306 sayılı Kanunun 
27 nci maddesinden alınmıştır. Her iki madde de 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunun 103 üncü maddesine göndermede bulunmakla iktifa etmişlerdir. 

Madde 26. — Tasarının «Sayımın ilanı ve tutanağa geçirilmesine ilişkin 26 nci maddesi, sandık kurulu
nun oyların sayım ve dökümünü yaparken siyasî partilerin ve partili adaylar ile bağımsız adayların herbiri-
nin aldığı oy sayısını tespit edeceğini düzenlemektedir. Sayımın ilanı ve sonuçların tutanağa geçirilmesinin 
teknik ayrıntıları 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 105 inci 
maddesinde düzenlenmiştir. Bu iki madde arasındaki bağlılık dikkatten uzak tutulmamalıdır. 306 sayılı 
Kanunun 29 uncu maddesi bu hükmün kaynağını teşkil etmektedir. 

Madde 27. — «İlçelerde seçim sonuçlarının birleştirilmesi» ile ilgili Tasarının bu maddesine göre bir
leştirme sandık tutanaklarının birleştirilmesi suretiyle olacaktır, ilçe seçim kurulu siyasî partilerin, partili 
adayların, bağımsız adayların herbirinin almış oldukları oy sayışım tespit eder, tutanağa geçirir. 306 sayılı 
Kanunun 31 inci maddesi bu maddenin kaynağıdır. 

ilçe seçim kurullarında seçim sonuçlarının birleştirilmesi usulü, birleştirme işleminin aralıksız sürmesi, 
ne sayıda müşahit bulunacağı, tutanakların nasıl düzenleneceği, hazırlanan tutanakların il seçim kuruluna in
tikal ettirilmesi 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 108 inci 
maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu iki madde bu itibarla irtibatlıdır. 

Madde 28. — «il seçim kurullarında birleştirme»yi düzenleyen tasarının 28 inci maddesi il seçim kurul
larında yapılacak işlemleri ve tutanak sonuçlarının alınmasını düzenlemektedir. 306 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesi bu maddenin kaynağıdır ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 109 uncu maddesi bu madde ile irtibatlıdır. 

Madde 29. — Tasarının bu maddesi «Bir seçim çevresinde siyasî partilerin ve bağımsız adayların elde et
tikleri milletvekili sayısının hesabı» ile ilgilidir. 

Bu konuda birinci ilke, genel seçimde ülke genelinde geçerli oyların yüzde onunu geçemeyen partilerin 
milletvekili çıkaramamasıdır. Ara seçimlerde de seçim yapılan seçim çevrelerinin tümünde geçerli oyların 
yüzde onunu geçemeyen partiler de milletvekili çıkaramazlar. 

Bu ilkeye (ulusal planda yüzde on baraj) denilebilir. Baraj konulmasının sebebi mahallî partilerin oyla
rın dağılmasına sebep olmalarının engellenmesidir. Bu şekilde parlamento faaliyetlerinde istikrar, hükümet
lerin devamında istikrar sağlanması amaçlanmıştır. Yüzde onluk bir barajın, bazı fikirlerin parlamentoda tem
sil edilmeyeceği şeklindeki eleştiri karşısında, istikrar ve geniş temsil düşünceleri arasında bir tercih yapmak 
gerekmiş, Tasarı istikrarı tercih etmiştir. 

ikinci ilke, maddenin beşinci fıkrasında yer almaktadır. Bu ilkeye göre «Bir seçim çevresinde, kullanılan 
geçerli oyların toplamının o çevreden çıkacak milletvekili sayısına bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy 
alan siyasî partilere veya bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edilemez. 

Mesela 6 milletvekili çıkaracak bir seçim çevresinde : 

A Partisi 
B Partisi 
C Partisi 
Bağımsız Aday 
D Partisi 

oy almış iseler, geçerli oyların toplamı, 600 000 dir. Bu rakam çıkacak milletvekili sayısına bölü
nürse (600 000 : 6), 100 000 rakamı çıkar. 100 000 oy almamış olan C partisi ile D partisine milletvekilliği 
tahsis edilmez. 

200 000 
100 000 
60 000 

200 000 
40 000 
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Bu halde milletvekili çıkaramayan C ve D partilerinin aldıkları oylar dikkate alınmadan, milletvekillik
leri diğer A ve B partileri ile bağımsız aday arasında maddenin üçüncü fıkrasındaki esaslara göre paylaştı-
rılu\ 

örnekte C ve D partilerinin maruz kaldıkları bu baraja da «Seçim çevresi barajı» denilebilir. Bunun amacı 
sırf mahallî nitelik taşıyan ulusal plana yükselememiş partilere engel olmaktır. 

Siyasî partiler ile bağımsız adayların çıkaracakları milletvekili sayısını tespit etmek üzere, bunların adları 
alt alta yazılır, hizalarına da aldıkları oylar yazılır. Bundan sonra siyasî partilere ait oy sayıları önce bire, sonra 
ikiye, üçe ila bölünür ve alt alta yazılır. Bu bölme milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar devam eder. O 
seçim çevresi 5 milletvekili çıkaracak ise 5'e kadar böltıe işlemi devam eder. 

PARTİLER A B C D 

Önce bire bölme (Aldıkları oy) 
Sonra ikiye bölme 
Sonra üçe bölme 
Sonra dörde bölme 
Sonra beşe bölme 

Bu bölmeden elde olunan sonuçlar parti farkı gözetmeksizin alt alta yazılır. Ancak hemen işaret edelim ki, 
geçerli oy adedi 726 000, çıkacak 5 milletvekiline bölününce 145 250 rakamını tutturamayan D partisine mil
letvekili tahsis olunamayacağımdan, onun aldığı oylar hesaba katılmaz. 

270 000 
135 000 
90 000 
67 500 
54 000 

230 000 
115 000 
76 666 
57 500 
46 000 

150 000 
75 000 
50 000 
37 500 
30 000 

76 000 
38 000 
25 333 
19 000 
15 000 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

270 000 
230 000 
150ı 000 
135 000 
115 00O 
95 000 
76 666 
75 000 

(A) 
(B; 
(C) 
(A) 
(B) 

Bu seçim çevresinden 5 milletvekili çıkacağından ilk beş sırada yer alan partiler milletvekili çıkaracaklar
dır. Buna göre : 
A Partisi 2 milletvekili 
B Partisi 2 milletvekili 
C Partisi 1 milletvekili 
çıkaracaklardır. 

Tabiî üç partinin ulusal planda yüzde onluk barajı aştığı farzolunmaktadır. 

Madde 30. — «Siyasî parti adaylarından seçilenlerin tespiti» tasarıya göre şu şekilde olacaktır. 28 inci 
maddeye göre bir partinin milletvekili adaylarının aldıkları oyların listesi yapılır, en yüksek oyu almış olan
lar milletvekili olurlar. Bu maddenin karşılığı 306 sayılı Kanunun 33 üncü maddesidir. 

Madde 31. — Tasarının bu maddesi «Milletvekilliğine seçilenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi 
ve tutanakların verilmesi» ile ilgilidir, 306 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinden aynen alınmıştır. 

İzahı gerektirmeyecek kadar açıktır. 
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Madde 32. — «Seçim sonuçlarının ilan ve yayımı» ile ilgili bu madde açıktır. 

Madde 33. — «Seçim sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanması» ile ilgili bu madde 
306 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinden aynen alınmıştır. Madde açıktır. 

Madde 34. — «Seçimlerin belgelerinin saklanması» ile ilgili Tasarının 34 üncü maddesi, 306 sayılı Kanu
nun 37 nci maddesinden aynen alınmıştır. 

Madde izahı gerektirmeyecek ölçüde açıktır. 

Madde 35. — «Seçimin veya Tutanağın iptali» ile ilgili bu madde 306 sayılı Kanunun 38 inci madde
sinden alınmıştır. Madde açıktır. 

Madde 36. — «özel hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak kanun» olarak madde 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu göstermektedir. Esasen yer yer Tasarı mad
delerinde de iki kanun arasındaki irtibat gösterilmiştir. 

Ek Madde 1. — 298 sayılı Kanunda bulunan «Cumhuriyet Senatosuna ilişkin hükümler», Cumhuriyet Se
natosu kalktığından maddeler metinlerinden çıkarılmıştır. 

Ek Madde 2. — 298 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 üncü bendine oy kullanamayacaklar arasına ceza 
ve tutukevlerinde bulunanlar eklenmiştir. 

Ek Madde 3. — 298 sayılı Kanunun 4 üncü bendi ilk kongreler ile ilgilidir. 

Ek Madde 4. — Propaganda süresi ile ilgili 298 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin değişikliğine iliş-
kindir. 

Ek Madde 5. — 298 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmış
tır. 

Geçici Madde 1. — Siyasî partilerin radyo ve televizyondan ilk genel seçimlere kadar eşit yararlanacağını 
düzenlemektedir. 

Geçici Madde 2. — îlk genel seçimlere kadar siyasî partilerin ilçe seçim kurullarınca birer asıl birer ye
dek üye vermeleri düzenlenmiştir. 
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Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İlkeler 

Seçim sistemi ve usulü 

MADDE 1. — Milletvekili seçimi tek derecelidir. Seçim nispî temsil sistemine göre, genel, eşit ve gizli 
oyla, bütün yurtta aynı günde yargı yönetim ve denetimi altında yapılır, 

Seçmen, oyunu kendisi ve tam bir serbestlikle kullanır. 
Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması, açık olarak yapılır. 

Milletvekili sayısı 

MADDE 2i — Milletvekili sayısı dörtyüzdür. 

Seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısı 
MADDE 3. — Son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusunun dörtyüze bölünmesi suretiyle 

elde edilen rakam esas alınarak, her ilin çıkaracağı milletvekili sayısı, il nüfusunun bu rakama bölünmesiyle 
tespit olunur. 

Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı dörtyüzü bulmadığı takdirde, nüfusu bir milletvekili çıkar
maya kâfi gelmeyen illere birer milletvekilliği verildikten sonra, artık nüfus bırakan iller, artıkların büyük
lüğüne göre sıraya konur ve ilk hesapta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekillikleri, bu sıraya 
göre dağıtılır. 

Son kalan milletvekilliğinin verilmesinde, iki veya daha fazla ilin eşit nüfus artığı göstermesi halinde, 
bunlar arasında ad çekilir. 

Yapılan bu tespit sonunda, çıkaracağı milletvekili sayısı yediye kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır. 
Çıkaracağı milletvekili sayısı yediden fazla olan iller, birden fazla seçim çevresine bölünür.' Bu seçim çev
releri bir numara sırasına göre adlandırılır. 

Bölme sonucu teşekkül edecek bir seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının, yediye yakın ve 
mümkün olduğu ölçüde üç, beş, yedi gibi tek rakamlı olması temel ilkedir. Bu sayı, üçten az olamaz. 

Bir il, kendi içinde birden fazla seçim çevresine bölünürken, ilçelerin mülkî bütünlüğü korunur. Ay
nı seçim çevrelerinde yer alacak ilçelerin mesafe durumu, ulaşım ve haberleşme imkânları göz önünde bu* 
iundurulur. 

Seçim dönemi, seçimin başlangıcı ve seçim günü 
MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri beş yılda bir yapılır. 
Her seçim döneminin son toplantı yılının 3 Ağustos günü seçimin başlangıç tarihidir ve Ekim ayının 

ikinci Pazar günü oy verilir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir. 
Ara seçimleri, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay, geçmedikçe ara seçime 

gidilemez. Ancak boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimle
rinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir. 

Genel seçimlere bir yıl kala ara seçimi yapılamaz. 

Seçimin dönem bitmeden yenilenmesi 
MADDE 5. — Seçim dönemi bitmeden önce, seçimin yenilenmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi ve

ya Cumhurbaşkanınca karar verilmesi halinde, durum Bakanlar Kurulu tarafından kulksekiz saat içinde ilîtn 
olunur. 

Yenileme kararınm verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takibeden ilk pazar günü oy verilir. 
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Seçim çevreleri ve çıkaracakları milletvekili sayısının ilam 

MADDE 6, — Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı, Yükseik Seçim Ku
rulu tarafından, nüfus sayım sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde, 3 üncü madde 
uyarınca tespit edilerek Resmî Gazete, radyo ve televizyonla ilan edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Seçim öncesi İşleri 

Seçilebilme 

MADDE 7. — Otuz yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir. 

Milletvekilliğine seçilemeyecek olanlar 

MADDE 8. — Aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler : 
1. İlkokul mezunu olmayanlar, 
2. Kısıtlılar, 
3. Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, 
4. izinsiz olarak yabancı Devlet hizmetinde bulunanlar, 
5. Kamu hizmetinden yasaklılar, 
6. Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis yahut süresi ne olursa olsun ağır hapis 

cezasına hüküm giymiş olanlar, 
7. Affa uğramış olsalar bile, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 

kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat ka
rıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik 
ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar. 

Adaylık 

MADDE 9. — Seçilme yeterliğine sahip her Türk vatandaşı milletvekilliğine adaylığını koyabilir. 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin 

1-1 inci fıkrası gereğince Yüksek Seçim Kurulunun tespit ve ilan ettiği seçime katılabilecek siyasî partilerin 
genel merkezlerindeki yetkili organları, bütün seçim çevrelerinde aday gösterebilirler. Şu kadar ki bu par
tilerin, katıldıkları her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının iki katı aday göstermeleri şarttır. 

tiler toplamıma en az yarısında tam aday göstermeyen siyasî partilerin durumu 

MADDE 10. — Herhangi bir sebeple iller toplamın en az yarısından milletvekili sayısının iki katı aday 
göstermemiş olan veya bu illerin seçim çevrelerinin herhangi birinde seçilecek milletvekili sayısının iki katın
dan eksik aday göstermiş bulunan siyasî partilerin genel merkezlerindeki yetkili organlarına, Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından, eksiklerin derhal tamamlanması lüzumu bildirilir. 

İlgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren iki gün içinde eksik kalan adaylıkları doldurur. Aksi takdirde 
o siyasî parti bütün seçim çevrelerinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

İller toplamının yansından fazlasında aday gösteren partilerin durumu 

MADDE 11. — Siyasî partiler tarafından iller toplamının yarısından fazlasında milletvekili sayısının iki 
katı aday gösterilmiş olmakla beraber, yarıyı geçen seçim çevrelerinin bir veya bir kaçında eksik aday gös
terilmesi halinde, Yüksek Seçim Kurulunca o partinin genel merkezindeki yetkili organlarına aday listeleri
nin tamamlanması lüzumu bildirilir. 
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ilgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren iki gün içinde o çevrelerin listelerindeki eksikleri tamamlar. Aksi 
takdirde, yukarıdaki madde hükmü saklı kalmak şartıyla, adayları eksik kalan seçim çevresinde o siyasî paT-
ti, seçime katılma hakkını kaybeder. 

İtiraz üzerine meydana gelen eksikler 

MADDE 12. — Siyasî partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği takdirde, 
Yüksek Seçim Kurulunun tebliğinden itibaren iki gün içinde bu eksikler tamamlanır. Aksi takdirde yukarıki 
(maddeler hükümleri, bu hallerde de uygulama^ 

Siyasî partilerin aday listeleri 

MADDE 13. — Siyasî partiler müşterek liste halinde aday gösteremezler. 
Siyasî partilere kayıtlı olmayan kimselerin, herhangi bir siyasî parti tarafından aday gösterilmeleri, ken

dilerinin yazılı muvafakarlarına bağlıdır. 
(Bir kimse aynı zamanda değişik siyasî partiden veya aynı partiden aynı seçim için binden fazla seçim çev

resinden aday olamaz, aday gösterilemez ve seçilemez. 

Siyasî partilerin adaylarını tespit etmeleri 

MADDE 14. — Siyasî partiler, adaylarını ve adaylarının listelerdeki sıralarını, demokratik kurallara uy
gun olarak ilgili kanunlar ile kendi tüzük ve yönetmelikleri dairesinde, seçim kurullarının denetiminde yapı
lacak önseçimle, oy verme gününden altmış gün önce tespit ederler. 

Siyasî partilerin yetkili organ veya kurul veya mercilerince aday gösterilmesi ve adayların sırasının tespit 
edilmıesi sonucunda, kanun ile parti tüzük ve yönetmediklerinde yer alan hükümler saklıdır. 

Adaylığını koyamayacak olanlar 

MADDE 15. — Yüksek Seçim Kurulu ve il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu baş
kanları yurdun hiçbir seçim çevresinden adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler ve seçimelemezler. 

Yukarıdaki fıkraidia yazdı görevlerden, ancak adaylığını koyacak olanlar çekilebilirler. Adaylığı tercih 
edenler, bu tercih haklarım il veya üçe seçim kurullarında görevi kabulden sonra kullanamazlar. 

Adaylığı tercih elenler, aşağıdaki maddede, memurlar hakkında konulan kayıtlara tâbi olurlar. 
ti ve ilçe seçim kurullarında görev kabul edan hâkimlerin görevli bulundukları seçim çevrelerinde, ikinci 

dereceye kadar (bu denece dahil) kan ve sıhrî hısımları adaylıklarını koydukları veya aday gösterildikleri tak
dirde, bunlar seçim kurullarınıdaki görevlerinden çekümek ve diuırumu derhal yetkili merciine büdirmek zo
rundadırlar. 

Aynı durum, Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri için meydana gelirse, bu görevliler, hısımları hak
kında Yüksek Seçim Kuruluna akseden konularda oy kullanamazlar. 

Memurların adaylığı 

MADDE 16. — Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki 
öğretim elemanları, Yüksek öğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki gö
revlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlüeri genel ve ara seçim
lerin başlangıcından iki ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından 
başlayarak yedi gün içinde istifa etmedikçe adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemezler,, 

Ordu mensuplarının adaylığı 

MADDE 17. — Her sınıftan muvazzaf subaylarla askerî memur, askerî hâkim ve astsubaylardan ordu
dan ayrılma haklarım kazanmış bulunanlar; genel ve ara seçimlerin başlangıcından iki ay önce, seçimin yeni-
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lenmesine kaırar verilmesi halinde, yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde ayrılıma isteğinde 
bulunmadıkça, yurdun hiçbir seçim çevresinden, adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemez
ler. 

Ayrılma isteği, en yakın âmire verilecek bir dilekçe ile yapılır. Dilekçedeki imzanın sahibine ait olduğu, 
âmir tarafından onanır ve doğruca bağlı bulunduğu Bakanlığa derhal gönderilir. Dilekçe sahibine dilekçenin 
alındığına dair bir belge ve mertebeler silsilesi yoluyla âmirlere de bilgi verilir. Aynı esaslar dairesinde telgraf
la da müracaat caizdir. 

Dilekçenin Bakanlığa geldiği tarihten itibaren, nihayet on gün içinlde ayrılma isteğinin kabul edildiği di
lekçe sahibine ve amirlerine tebliğ olunur. 

Ordudan ayrılma hakkını kazanmış olanların ayrılma istekleri, harp ve seferberlik halleri dışında redde
dilemez. Ayrılma istekleri kabul edilenlerden milletvekili seçiimıemiş olanlar sonradan bu istekten vazge
çemezler ve orduya dönemezler. 

Ordudan ayrılma hakkını kazanmamış olduklarından dolayı, ayrılma istekleri reddedilenler, aday listesine 
giremezler, adaylıklarını koyamazlar ve seçilemezler. 

Ayrılma istekleri kabul edilenler, görev başında bulundukları sürece propaganda mahiyetinde hiçbir ha
rekette bulunamazlar. 

Resmî elbise ile propaganda yapmak ve bu mahiyette herhangi bir harekette bulunmak yasaktır. 

Adaylık için müracaat 

MADDE 18. — Milletvekilliği adaylığı için oy verme gününden önceki otuzyedinei gün saat onyediye 
kadar başvurulur. 

Milletvekili adaylığı için yapılacak müracaat, adayın, milletvekili seçilmek istediği çevrenin il seçim kuru
lu başkanlığına, bu Kanunun adaylık için aradığı şart ve vasıfları haiz olduğunu belirten bir yazı ile yapılır. 
Kurul başkanlığı, müracaatın alındığına dair bir belge verir, müracaatı ilan eder ve derihal Yüksek Seçim Ku
ruluna bildirir. 

Siyasî partiler tarafından müracaat, seçime katılacakları çevrelere ait aday listelerinin, genel merkezleri ta
rafından, yukarıda belirlenen süre içindie Yüksek Seçim Kuruluna ahndı belgesi karşılığında verilmesi suretiyle 
yapılıırı 

Yüksek Seçim Kurulu, bunları derhal il seçim kurullarına bildirir. Yüksek Seçim Kurulu bütün müra
caatları, il seçim kurulları da kendi çevrelerine ait olanları, alışılmış araçlarla geçici olarak ilan ederler. 

Adaylara karşı itiraz 

MADDE 19. — Adaylıkların geçici olarak ilanından itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edile
bilir. İtirazlar, il seçim kurullarınca, en geç, oy verme gününden önceki otuzikinci gün akşamına kadar ka
rara bağlanır. 

ilgililer, bu kararlara karşı iki gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edebilirler. 
Yüksek Seçim Kurulu, üç gün içinde ve en geç, kesin aday listelerinin ilanı gününe kadar bu itiraz

ları karara bağlar. 

Müracaatların incelenmesi 

MADDE 20. — II seçim kurulları kendi seçim çevrelerinin adayları hakkında yaptıkları inceleme sonun
da, bu Kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, durumu ilandan 
itibaren iki gün içinde müracaatçıya, parti il başkanlarına ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. 
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Adayların ilanı 

MADDE 21. — Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Seçim Kurulu bütün adayları oy verme günün
den önceki yirmiyedinci gün, seçim çevreleri itibariyle Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu araçları ve 
Resmî Gazete ile ilan eder. 

II seçim kurulları da kendi seçim çevrelerindeki adayları, alışılmış araçlarla ilan ederler. 

Adaylıktan istifa ve ölüm 

MADDE 22. — Aday listelerinin kesinleşmesinden oy verme günü saat onyediye kadar ölüm veya istifa 
nedeniyle aday listelerinde vukua gelecek eksilmeler üzerine, ilgili siyasî partinin genel merkezindeki yetkili or
ganına Yüksek Seçim Kurulu tarafından, eksiklerin derhal tamamlanması lüzumu tebliğ edilir. 

ilgili parti teşkilatı, bu tebliğden itibaren iki gün içinde; eksilen yerleri, o seçimde parti aday listesinde 
ismi bulunmayan adaylar ile tamamlar. 

Tebliğ oy verme gününden önceki iki günden daha önce yapılmış ise, o siyasî parti bu maddeye göre 
aday ismini süresinde bildirmediği takdirde, o seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Seçim Günü işleri 

Kullanılacak oy pusulası ve oyların kullanılma şekli 

MADDE 23. — Milletvekili seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılır. 
Milletvekili seçimlerinde siyasî partierin ve bağımsız adayların birleşik oy pusulaları, aşağıdaki esaslar da

hilinde hazırlanır ve kullanılır : 
1. Oy pusulaları, 2?8 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında. Kanunun 14 

üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara uygun olarak, kâğıdında «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek 
Seçim Kurulu» filigranı bulunan, içindeki yazı ve mühür izi dışından fark edilmeyen ve zarf haline getirilip 
ucu yapıştırılabilen özel surette imal edilmiş kâğıtlara, Yüksek Seçim Kurulu tarafından bastırılır. 

2. Birleşik oy pusulasının en üstüne «Siyasî partiler» ve bağımsız varsa «Siyasî partiler ve bağımsız 
adaylar» ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına, seçime katılan siyasî parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından çekilen kura sırasına göre, en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretin altında 
adının baş harfleri, baş harflerin altında tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı 
iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin kesinleşen 
aday listesinde yer alan adaylarının ad ve soyadları, aldıkları sıra numarasına göre yazılır ve her adayın 
ismi hizasına birer boş kare konulur. 

Siyasî parti sütunları arasında evet mühürünün yarı çapı kadar ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bı
rakılır. 

Siyasî parti sütunlarından sonra bağımsız adayların varsa özel işaretleri, altına adı ve soyadı ve onun da 
altına da yukarıda tarif edilen boş daire ve isminin hizasına da boş kare konulur. 

Birden fazla bağımsız aday varsa bu adaylar alt alta, yukarıda tarif edildiği gibi çekilecek kuradaki 
sıralarına göre, sıralarında yeterli boşluk kalacak şekilde yerleştirilir. 

3. Bağımsız adaylar, aday olmak istedikleri seçim çevresinin il seçim kurulu başkanlığına başvururlar. 
Bağımsız adaylık için başvuranlar, milletvekili seçilmek için gerekli belgeler ile birlikte, en yüksek derecedeki 
Devlet memurunun brüt bir aylığı kadar parayı ilgili mal sandığına emaneten yatırıp makbuzunu başvurma 
belgelerine eklerler. Seçim neticesinde, bağımsız adayın aldığı oy miktarı, o seçim çevresinin geçerli oy sayı
sının seçilecek milletvekili sayısına bölünmesinden çıkan rakamın üçte birinden az olursa, emanete yatırılan para 
Hazineye gelir kaydedilir. 

ölen veya kanunî süre içinde adaylıktan vazgeçen veya adaylıkları reddedilen veya yukarıdaki fıkrada 
gösterilen sayıdan çok oy alan bağımsız adaylara veya bunların kanunî mirasçılarına müracaatları halinde 
emanetteki para geri verilir. 
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Bağımsız adayların birleşik oy pusulasında kullanacakları özel işaretlerin, seçimin başlangıç tarihinden en 
çok onbeş gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi gerekir. 

Bu süre içinde bildirilmeyen veya Anayasanın temel ilkelerine aykırı olarak bildirilen özel işaretler kul
lanılamaz. 

özel işaretler birbirine benzerse, önce bildirilen kabul ve diğeri red olunur. Red iki gün içinde bağımsız 
adaya bildirilir. Bunlar üç gün içinde yenisini vermezler veya verdikleri özel işaret yine kendisinden önce ve
rilmiş diğer işarete veya seçime katılan siyasî partilerin özel işaretlerine benzerse, artık o bağımsız aday işaret 
kullanamaz. 

Bir siyasî partinin 3.12.1934 tarih ve 2596 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak, kendisince kabul edil
miş bulunan özel işaret ve benzerleri, diğer siyasî partiler ve bağımsız adaylar tarafından kullanılamaz. 

Siyasî partilerin özel işaretleri hakkında, bağımsız adayların kullanacakları özel işaretlere ilişkin yukarıda
ki hükümler uygulanır. 

4. Her sandıkta kullanılacak birleşik oy pusulaları dörtyüzlük paketler haline getirilir. Her pakette ayrı 
bir sıra numarası, paketler içindeki oy pusulalarına da o paketin numarası bastırılır. 

Bu paketler Yüksek Seçim Kurulunca mühürlenerek seçim çevrelerine gönderilir. 
Paketleri alan ilçe seçim kurulları hangi numaralı paketin hangi sandık kuruluna verildiğini bir zabıtla 

tespit eder. 
Paketi alan sandık kurulu, oy verme günü, oy vermeye başlamadan evvel paketi açar ve birleşik oy pusu

lalarının tamamını sandık kurulu mühürü ile mühürler. Sandık kuruluna gelen seçmene bu oy pusulalarından 
bir adet verilerek hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığı ve sandık kurulu mühürünü taşıdığı, ku
ral üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterilir. 

Seçmen, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yaptırılıp sandık kurullarına kadar ulaştırılmış bulunan ve san
dık kurulu başkanınında oy verme süresince bulundurulması mecburî olan ve birleşik oy pusulası ile birlikte 
kendisine verilen «Evet» yazılı mühürü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer. 

5. Seçmen : 
a) «Evet» mühürünü sadece tercih ettiği siyasî partiye veya bağımsız adaya ait özel daire içerisine basmak, 
b) «Evet» mühürünü tercih ettiği bir siyasî partiye ait özel daire içine basmakla birlikte, bu partiye ait iki 

katı aday listesinden seçilmesini istediklerinin isimleri hizasındaki boş karelere (x) çarpı işaretlerini koymak, 
c) Bir siyasî partiye veya bağımsız adaya evet mühürünü basmaksızın, siyasî partilere ait adaylarla bağım

sız adaylardan seçilmesini istediklerinin isimleri hizalarında bulunan boş karelere (x) işareti koymak, 
Sureti ile oyunu kullanabilir. 
Oyunu kullanan seçmen, birleşik oy pusulasını usulüne uygun olarak katlar ve yapıştırır; «Evet» yazılı 

mühürü sandık kurulu başkanına derhal geri verir ve oyunu sandığa atar. 
Seçmen, oyunu yukarıdaki (a) bendinde belirtilen şekilde kullanmış ise, «Evet» mühürünü bastığı siyasî 

partinin o seçim çevresinden seçilecek milletvekili sayısı kadar adayına, baştan itibaren, listedeki sıraya göre 
birer oy vermiş sayılır. Seçmen «Evet» mühürünü bağımsız adaya ait özel daire içine basmış ise o bağımsız 
adaya bir oy vermiş sayılır. 

Seçmen, oyunu yukarıdaki (b) bendinde belirtilen şekilde kullanmış ise, «Evet» mühürünü bastığı siyasî 
partinin adaylarından, isimleri hizasında bulunan boş kareler içerisine (x) çarpı işareti koyduğu adaylara 
birer oy vermiş sayılır. Ancak, isimleri hizasındaki boş kareler içine (x) çarpı işareti konulan aday sayı
sının, o seçim çevresinden seçilecek milletvekili sayısından az veya çok olmaması gerekir. Bu sayıdan az veya 
çok (x) çarpı işareti kullanılmış veya bu işaretler kareler dışına konulmuş ise, bu durumdaki oy pusulaları 
hakkında (a) bendi hükmü uyarınca işlem yapılır. 

Seçmen, oyunu yukarıdaki (c) bendinde belirtilen şekilde kullanmış ise, birleşik oy pusulasındaki bütün 
adaylar arasından isimleri hizasındaki boş kareler içine (x) çarpı işareti koyduğu adaylara birer oy vermiş 
sayılır. Ancak, isimleri hizasındaki boş kareler içine (x) çarpı işareti konulan aday sayısının, o seçim çevre
sinden seçilecek milletvekili sayısından az veya çok olmaması gerekir. Bu sayıdan az veya çok (x) çarpı 
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işareti kullanılmış, bu işaretler karelerin dışına konulmuş, bir parti veya bağımsız aday lehine mühür basıl
makla birlikte değişik parti adayları veya bağımsız adayların tisimleri hizasına (x) çarpı işaret konulmuş ise oy 
pusulası geçersiz sayılır. 

6. Kullanılmayan birleşik oy pusulalarının her biri, karşılıklı köşeleri arasında çaprazlama iki çizgi çe
kilmek suretiyle birer büyük (X) çarpı işareti ile iptal edildikten sonra, kullanılmamış birleşik oy pusulaları. 
sayılır; bu sayı, oylarını veren seçmen sayısına eklenir ve böylece kurula teslim edilen birleşik oy pusulası 
toplamına uygun olup olmadığı tespit edilir. Kullanılmayan birleşik oy pusulaları bir paket halinde mühür
lenir ve üzerine sayısı yazılır. Bundan sonra sandıktan çıkacak oy pusulalarının konmasına mahsus torbanın 
boş olduğu tespit edilir. Bütün bu işlemler tutanağa geçirilir. 

7. Siyasî partilerin kesin adaylarının ad ve soyadları liste sırasına göre il seçim kurullarınca basılı Üste
ler halinde oy verme yerinde ve sandık alanında görülebilir yerlere asılır. 

Oy verme şekillerine göre gerekli seçim tutanakları Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanır. 

Geçerli oyların hesabı 

MAIDDE 24. — Bir adayın 22 nci maddenin (a), (b), (c) bentleri gereğince elde ettiği oyların toplamı o 
adayın almış olduğu geçerli oyu gösterir. 

Bir seçim çevresinde seçime katılan siyasî partiinin, birleşik oy pusulasındaki bütün adaylarının, yukarı
daki fıkra gereğince aldıkları geçerli oyların toplamı siyasî partinin o seçim çevresinde almış olduğu ge
çerli oyu gösterir. 

Bağımsız adayın almış olduğu geçerli oy, birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri gereğince elde ettiği oyların 
toplamıdır. 

İkinci ve üçüncü fıkralar gereğince siyasî partiler üe bağımsız adayların aldıkları geçerli oyların topla
mı o seçim çevresinin geçerli oylarını gösterir. 

Ülke düzeyindeki geçeri oylar, bütün seçim çevrelerine ait geçerli oyların toplamıdır. 

Geçerli olmayan oy pusulaları 

MADDE 25. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 103 
üncü maddesinde gösterilen oy pusulaları geçerli sayılmaz. 

Sayımın ilanı ve tutanağa geçirilmesi 

MADDE 26. — Sandık kurulu oyların sayım ve dökümünü yaparken, siyasî partiler üe partili ve ba
ğımsız adayların herbirinin aldığı oy sayısını tespit ederek tutanağa geçirir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Seçim Sonrası İşleri 

İlçelerde seçim sonuçlarının birleştirilmesi 

MADDE 27. — îlçe seçim kurulu, sandık tutanak lannın birleştirilmesinde, siyasî partiler ile partili ve 
bağımsız adayların herbirinin aldıkları oy sayışım tespit ederek tutanağa geçirir. 

ti seçim kurullarında birleştirme 

MADDE 28. — ti seçim kurulu, ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları, yukarıdaki maddede be
lirtilen şekilde birleştirir ve her seçim çevresindeki; 

1. Seçmenlerin sayısını, 
2. Oylarını kullanan seçmenlerin sayısını, 
3. ttiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da, geçerli sayılarak ihesaiba katılan oy pusulaları sayısını, 
4. Geçerli sayılmayan ve hesaba katılmayan oy pusulaları sayısını, 
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5. Geçerli sayılan ve hesaba, katılan oy pusulaları genel toplamını, 
6. Seçime katılmış olan siyasî partiler ile partili ve bağımsız adaylardan herblirinin aldığı oy miktarı

nı gösteren geçerli oy pusulaları sayışım, 
Seçim çevrelerine göre ayrı ayrı tutanağa geçirir. 

Bir seçim çevresinde siyasî partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri milletvekilliği sayısının hesabı. 

MADDE 29. — Genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde, geçer
li oyların yüzde onunu geçemeyen partiler milletvekili çıkaramazlar. 

Bu oranı aşan siyasî partiler ile bağımsız adayların bir seçim çevresinde elde edecekleri milletVekilliği; 

sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır : 
Seçime katılmış olan siyasî partilerin ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy sayı

ları da hizalarına yazılır. Siyasî partilerin oy sayıları, önce 'bire, sonra ikiye, sonra üçe... ilâ, o çevrenin çı
karacağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, parti ayırımı yapılmaksızın en 
büyükten, en küçüğe doğru sıralanır. Milletvekillikleri, bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız adayla-
lara, rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olunur. 

Son kalan milletvekilliği için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında ad çekilmek 
suretiiyle tahsis yapılır. 

Bir seçim çevresinde, kullanılan geçerli oyların toplamının, o çevreden çıkacak milletvekili sayısına bö
lünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy alan siyasî partilere ve bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edil
mez. Bu gibi hallerde, rriilletvekilliği elde edemeyen siyasî partiler veya bağımsız adaylar ve aldıkları oylar 
nazara alınmaksızın milletvekillikleri geriye kalan partiler ve bağımsız adaylar arasında üçüncü fıkra gere
ğince paylaştırılır. 

Eğer seçime katılan siyasî partilerden ve bağımsız adaylardan 'hiçbirisi yukarıki fıkrada gösterilen sayı 
kadar oy aîmamışlarsa, mülletvekillikleri gene üçüncü fıkra hükümlerine göre paylaştırılır. 

Siyasî parti adaylarından seçilenlerin tespiti 

MADDE 30. — Bir seçim çevresinden, siyasî partilerin adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit 
edilir : 

29 uncu madde gereğince partilerin kazandığı milletvekillikleri sayısı tespit edildikten sonra, her parti için 
ayrı ayrı olmak üzere, Yüksek Seçim Kurulunca bastırılan cetvele; 

1. Adayların adlan alt alta yazılır. 
2İ< Her adayın ismi hizasına 24 üncü maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan geçerli oy sayısı kay

dedilir. 
3. En çok oy alandan başlamak üzere, o partiden milletvekilliğine seçilenler sırasıyla tespit edilir. 
Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahitler hazır bulunabilirler. 
ti seçim kurulu başkanı, milletvekilliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini o seçim çevresinde der

hal ilan ettirir; diğer bir suretini de bir hafta süre ile il seçim kurulu kapısına astırır. 

Milletvekilliğine seçilenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi ve tutanakların verilmesi 

MADDE 31. — Milletvekili seçilenler belli olur olmaz, seçilenlerin ad ve soyadları ve parti adayı iseler 
mensup oldukları siyasî parti, il seçim kurullarınca en seri şekilde telgrafla (varsa ayrıca telefonla veya tel
siz ile) seçim çevreleri de gösterilerek Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir. 

Milletvekili seçilenlere, il seçim kurulu tarafından, milletvekili seçildiklerine dair derhal bir tutanak ve
rilir. Bu tutanaklardan birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmek üzere, iki nüshası da Yük
sek Seçim Kurulu Başkanlığına en seri vasıta ile gönderilir. 
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Seçim sonuçlarının ilam ve yayımı 

MADDE 32. — Yukarıdaki maddenin birinci fıkrası gereğince il seçim kurullarından bilgi verildikçe, Yük
sek Seçim Kurulu, bu bilgileri bekletmeden radyo ve televizyon ile derhal yayımlar. 

Yukarıki maddenin birinci fıkrası gereğince bütün illerden verilecek bilgiler tamamlanır tamamlanmaz, 
tasdikli tutanak suretlerinin alınması veya itiraz varsa bu itirazların incelenerek karara bağlanması beklen
meksizin, her partinin kazandığı milletvekili sayısı ve milletvekili seçilenlerin ad ve soyadları Yüksek Seçim 
Kurulunca Türkiye Radyo ve Televizyonları ile derhal ilan edilir. 

Seçim sonuçlarını gösteren tutanakların bütün illerden gönderilmesi üzerine, Yüksek Seçim Kurulu, en kı
sa zamanda Türkiye Radyo ve Televizyonları ve Resmî Gazete ile ikinci bir bildiri yayımlayarak, iller iti
bariyle, milletvekili seçilenlerin ad ve soyadlarını, seçmen sayısını, katılma oramm, geçerli oy pusulası sayısını 
her parti ile partili ve bağımsız adayların kazandıkları oy sayısını açıklar. 

Devlete ait bütün ulaştırma ve haberleşme araçları, seçiim kurulları arasında araç, gereç, haber, yazı ve (bil
gilerin ulaştırılmasında öncelikle kullanılır. 

Seçim sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafından yayımlanması 

MADDE 33. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından kendisine verilecek 
vesikalara dayanarak, iller, seçim çevreleri, ilçeler, seçim bölgeleri ve sandık bölgeleri itibariyle, sandık tuta
naklarında bulunan bilgileri enigeç, seçimi ta'kibeden on iki ay içinde yayımlar. 

Seçimlerin belgelerinin saklanması 

MADDE 34. — Hesaba katılan ve katılmayan ve itiraza uğramış olan oy pusulaları, sayım ve döküm cet
velleri ve milletvekilliğine seçilme tutanakları ve seçim le ilgili diğer her türlü evrak, iki yıl süre ile, ilçelerde il
çe seçim kurulu başkanı, illerde il seçim kurulu başkanı tarafından saklanır ve Yüksek Seçim Kurulunun tale
bi olmadıkça hiçbir yere gönderilemez. 

Seçimin veya tutanağın iptali 

MADDE 35. — Milletvekili tutanaklarına yapılan itiraz oyların dökümüne, sayımına veya bu oyların par
tiler ile partili ve bağımsız adaylara taksimine ilişkin olduğu ve yeniden yapılan döküm, sayım ve hesap sonu
cunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, yeniden yapılacak döküm, sayım ve hesap sonucuna göre 
seçilmiş oldukları anlaşılanlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim 
çevresinde yeniden seçim yapılır ve Yüksek Seçim Kurulu seçimin iptaline dair kararla birlikte o çevrede, 
seçimin yapılacağını Resmî Gazete ve diğer vasıtalarla derhal ilan eder. 

Bu ilânlardan sonra gelen altmışıncı günü takibeden ilk Pazar günü oy verme günüdür. 
Yukarıki fıkralar dışında milletvekillerinden bir veya birkaçının tutanaklarının iptaline karar verildiği tak

dirde, tutanakları iptal olunan milletvekilleri yerine* aynı partinin, 29 uncu madde gereğince belirlenen listesin
de sırada bulunana tutanak verilir. 

Sırada olanlar yetmediği takdirde, açık kalan milletvekillikleri için Kanunun ara seçimi hakkında kabul 
ettiği hükümlere uyulur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

özel hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak kanun 

MADDE 36. — Bu Kanunda özel bir hüküm bulunmayan hallerde, «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanuncun işbu Kanuna aykın olmayan hükümleri uygulanır. 
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ALTINCI BÖLÜM 
Değiştirilen Kanun Hükümleri ve Geçici Maddeler 

EK MADDE 1. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayüı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun maddelerinde bulunan «Cumhuriyet Senatosuna ilişkin hükümler» madde metinlerinden çı
karılmıştır. 

EK MADDE 2. — Aynı Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki 3 numaralı benlt eklenmiştir. 
Madde 7. — (Bent 3) Ceza ve tevkif evlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular. 

•EK. MADDE 3. — Aynı Kanunun 14 üncü maddesinin 4 üncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 14., — (İBent 4) Tüzüklerine göre ilk genel kongrelerini yapmış loluıp illerin en az yarısında ve en 

az altı ay evvel il ve ilçe teşkilatını kurmuş bulunan siyasî partilerin adlarını, ilçe seçim kurullarının yeniden 
kurulması için öngörülen ayların ikinci haftasında tespit ve ilan etmek, 

EK MADDE 4. — Aynı Kanunun 52 ncı maddesinin bir ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirü-
tmiştir : 

Madde 52. — (Fıkra 1) özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, seçime katılan siyasî partiler, oy 
verme gününden önceki 12 nci günden itibaren oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e kadar radyo ve te
levizyonda son genel seçimlerde aldıklan geçerli oy oranma göre Yüklsek Seçim Kurulunca tespit edilecek süre 
kadar propaganda yapabilirler. 

(Fıkra 6) Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda yayımlarının, tam bir tarafsızlık ve Anayasa ilkele
rine uygun biçimde yapılması, Yüksek Seçim Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından sağ
lanır. 

EK MADDE 5. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunla diğer Kanunların bu Kanuna aykırı bulunan hükümleri milletvekili seçimlerinde uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk genel seçimlerde seçime katı
lan siyasî partiler 26.4.1961 tarih ve 298 sayüı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 52 inci maddesinde öngörülen radyo ve televizyonda propaganda yapmak hakkından eşit olarak isti
fade ederler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yayımından sonraki ilk genel seçimle sınırlı olmak üzere, 26.4.1961 
tarihli ve 298 sayüı Seçimlerin Temiel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin 
2 nci fıkrasına göre kurulacak olan üçe seçim kurlularına, üçelerde meveult bütün siyasî partiler birer asü ve 
birer yedek üye verirleri.; 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan kanun 
MADDE 37. — 25.5.1961 tarihli ve 306 sayılı Mületvekili Seçimi Kanunu bütün ek ve değişiklikleriyle yü

rürlükten kaktırılmışlar. 

Yürürlük 
MADDE 38. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe giren. 

Yürütme 
MADDE 39. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

•« ^ » » »• 
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