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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Kuveyt ile ikili ekonomik ilişkilerimizi geliş

tirmek ve Karma Ekonomik Komisyon toplantısının 
ön hazırlıklarını yapmak üzere 15-21 Nisan 1983 ta
rihleri arasında Kuveyt'e gidecek olan Devlet Ba
kanı Sermet Refik PASlN'e, Maliye Bakanı Adnan 
Başer KAFAOĞLU'nun vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

2. — Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının mad
delerine geçilmesi onaylandı. Maddeler üzerinde ya

pılan görüşmelerden sonra 1 ve 2 nci maddeleri ka
bul edildi. 

29 Nisan 1983 Cuma günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

»•-« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAY1K 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 92 nci Birleş'imini açıyorum. 

II.— YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle, Komisyonlardan Gelen İşler» bölümüne ge
çiyoruz. ıBu bölümde yer alan Milletvekili Seçimi Ka
nunu Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu üze
rindeki görüşmelere, kaldığı yerden devam ediyoruz. 

Komisyon lütfen yerini alsın efendim. 

Komisyon hazır. 

(1) 386 S. Sayılı Basmayan, 25.4.1983 tarihli 89 
uncu Birleşim tutanağına eklidir. 

Sayın üyeler; dün, Tasarının 3 üncü maddesi üze
rindeki görüşmeler tamamlanmış ve bu madde ile il
gili olarak verilen önergeler de okutulmuş bulunmak
ta idi. Bugün, önergeler üzerinde görüşmelere başlı
yoruz. 

îlk önerge, Sayın Ender'indir. 
Sayın Ender, bir açıklamanız olacak mı efendim?. 
MUZAFFER ENDER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
îyi dikkat edilirse, Tasarının 3 üncü maddesi ile 

23 üncü maddesi birbirine çok yakından bağlantılıdır. 
Bu maddelerden birisi kabul edildiği takdirde, diğer 
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maddenin yörüngesine girmiş olacaktır ve böylece, 3 
üncü madde burada görüşülüp, bir karara varıldığı 
andan itibaren, 23 üncü madde de şeklini almış ola
caktır. 3 üncü madde şeklini aldıktan sonra, bir daha 
değiştirilmesi mümkün değildir. Bu sebeple ben diyo
rum ki, bu maddede yer alan; mesela, hesaplanan mil
letvekillerinin sayısı 400'ü bulmadığı takdirde, nüfusu 
bir milletvekili çıkarmaya kâfi gelmeyen illere birer 
milletvekilliği verildikten sonra, artık nüfus bırakan 
iller veyahut çıkaracağı milletvekili sayısı yediye kadar 
olan iller, bir seçim çevresi sayılır ve buna göre bö
lünmeler falan filan... Bütün bunlar, tamamen siste
min yürüyüşü ile ilgili olan şeylerdir. Bu maddede bun
lar bir temele oturtulduğu takdirde, otomatikman Ko
misyonun getirmiş olduğu 23 üncü maddenin yörün
gesine girmiş oluruz. Halbuki, burada, bu Tasarının 
tümü hakkında yapılan tartışmalar esnasında gördük 
ki, Komisyonun oy kullanma şekli ile beraber ge
tirmiş olduğu bu sistem, (23 üncü madde ile getir
miş olduğu bu sistem) ümit edildiği kadar eskisinden 
daha büyük faydalar sağlayacak değildir, birçok ha
taları vardır ve hepimiz yeni bir sistemin arayışı için
de, daha az kusurlu, daha kolay kullanılması gereken 
ve bütün illere adalet ölçüleri içerisinde milletvekilli
ğini dağıtmayı amaçlayan yeni birşey getirmek için 
çırpınıyoruz. Zaten, bu Tasarının özü de buradadır, 
bu 23 üncü maddededir, geri kalanların hepsi, buna gö
re düzenlenecektir. 

Bu sebeple ben diyorum ki, bu maddeyi geri çe
kelim, 23 üncü madde görüşüldükten sonra bu madde 
23 üncü maddeye göre düzenlensin. Getireceğimiz da
ha esaslı şeyler vardır; daha az kusurlu sistemler var
dır, bunları vereceğiz inşallah, arkadaşlarımızın gö
rüşleri de burada belirtildi; ama bunlar ancak 23 üncü 
madde görüşülürken vuzuha kavuşacaktır ve 23 üncü 
madde görüşülüp vuzuha kavuştuktan sonra da, üçün
cü maddenin düzenlenmesi gayet kolay olacaktır. Şim
di 23 üncü maddeyi burada müzakere eder, kabul 
edersek, neticede 23 üncü madde otomatikman yürür
lüğe girmiş olacaktır ve ancak rötuşlarla yetinmek zo
runda kalacağız. 

Komisyonun da bu hususta anlayış göstereceğini 
ümit ederim. Daha iyi, daha verimli, daha kolay, va
tandaşa daha yatkın, kullanılması kolay bir seçim sis
temi meydana getirebilmek için, bunun böyle yapıl
masında büyük faydalar vardır. 

Saygılarımla arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 

' Sayın Ender'in önergesinin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, muhterem arkadaşla
rım; 

Sayın Ender'in önergesi, eğer yanlış anlamıyorsak, 
Komisyonda da ittifakla yeniden karar verildiği üze
re, bir yanlış anlamaya dayanmaktadır. Arkadaşımız, 
iyi niyetinden tamamen emin olmakla beraber, «Han
gi ilin, ne tarzda, ne miktar milletvekili çıkaracağı 
hususunu; nispî temsil mi, çoğunluk mu; oyların sa
yımının biçimi şu veya bu tarzda mı olacak; birle
şik oy pusulası mı, yoksa münferit oy pusulası mı ola
cak? Meselesi ile tev'em veya birbirine bağlı görmekte
dir. Bu, mümkün değildir. Böyle bir irtibat yoktur. 
Arkadaşımız son derece mu'kni bir üslûpla söyledi; 
ama arkasını getirdiğini zannetmiyorum. Dedi ki, 
«Şu şu sebeplerden...» İşte, o asil söylenmeyen se
bepler ne ise, belki irtibatı onlar gösterecekti. Şu an
da biz bu sebepleri, doğrusu, Komisyon olarak ve 
Genel Kurul olarak öğrenmiş, değiliz. Yani, hangi 
illerin ne kadar milletvekili çıkaracağı hususunun, 
seçim sistemi ile ne ilgisi olabilir?... Olsa olsa şu 
olabilirdi; eğer münferit yerlerde tek adaylı çoğun
luk sistemi söz konusu olsaydı 'ki, Genel Kurulda 
reddedilmiştir, 'bu itibarla, bu ihtimal de bertaraf 
edilmiştir Genel Kurulun oyuyla; bu irtibat belki, 
uzalk olmakla beraber, söz ikonusu olabilirdi. 

Binaenaleyh, doğrusu Komisyonumuzun ittifakla 
verdiği yeni karar, yeni müzakere sonunda verdiği 
ıkararla, arkadaşımızın önergesine ve meseleyi ele 
alış tarzına Komisyonumuz ıkatılmamaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın üyeler; Sayın Ender'in önergesine Komis

yon katılmadığını beyan etmektedir, önergenin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum efendim. Dikkate alınmasını kabul edenler lüt
fet işaret buyursun... Kabul etmeyenler... önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir.' 

Sayın Genç, önergenizle ilgili bir açıklamanız ola
cak mı? 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, şimdi1 oradia 
en aykırı önerge, Sayın Başbuğ'un önergesidir. Çün-
Ikü, kendileri üç milletvekili öneriyorlar. O kabul 
edildiği taikdirde, zaten benim önergemi işleme koy
maya gerek yoflc. Takâk, zatıMnıizih; ama öncelik, 
Sayım Başbuğ'un önergesinde olması lîazıım. 

BAŞKAN — Evet, sayı itibariyle üç veya iki; 
tabiî aslında prensip daha önemli. Biz üçten başla-
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yalım, ona göre sizinkini işlemden ya kaldırırız ya 
işleme koyarız; fakat işleme koyup koymayacağımı
za o zaman karar verelim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Aleyhte konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; tabiî. 
BEKİR SAMÎ DAÇE — Usul hakkında efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dace, 

BEKİR SAMİ DAÇE ;— Sayın Başkanım, şah
sım adına konuşuyorum; hali ile Komisyonumuzla 
ilgisi yoktur. 

«İki» teklifi, aslında «Üç» e nispetle Komisyon 
metine daha aykırıdır. «İki» kabul edilmediği tak
dirde «Üç» hali ile kabul edilmeyecektir. Bu itibar
la «İki» ile ilgili teklif üzerinde evvela bir görüş
me açılması gerektiğini düşünüyorum, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daçe. Si

zinki de bir görüş. Aslında, tabiî sayının nüfusa bö
lünmesi dışındaki her önergeyi, Başkanlık Divanı ve 
yine aramızdan seçmiş olduğumuz arkadaşlar, Tasnif 
Komisyonu, bir görmek suretiyle «iki» ret olduğu 
takdirde, «üç» ün de reddedilmiş olacağını kabul 
ederek, kendileri bir tasnif yapmıştır ve Yüce Ge
nel Kurulun kendi içinden seçilen arkadaşlardır. Bu 
nedenle, biz de evvela Sayın Genc'in önergesinden 
başlamıştık, sizin ki de bıiır litirazdıır, bunu da dik
kate alacağız efendim. Yalnız, şu var tabiî, iki, üç, 
dört; olabilir ki Genel Kurulda birisi dikkate alınır, 
birisi alınmaz, bir sayı meselesidir. 

ıSayın Başbuğ, bir şey mi var efendim? 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Bu önergeler, zannımca 
birleştirilebilir de; yalnız, söz hakkımız salklı tutul
sun. 

BAŞKAN — Söz vereceğim efendim; tabi öner
gelerin ömemi ölçüsünde gerek size, gerek Sayın 
Genc'e, ve Sayın Parlıalk'a söz vermemiz mümkün 
değil, orada Sayın Baysal'a söz vereceğim; çünkü 
hepsi aynı mahiyettedir. Bu bakımdan, tek tek din
leyerek, arkadaşların da oylamaya geçmesini temin 
edeceğiz. 

Sayın Başbuğ, buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başjkan, saym üye

ler; 
Dün akşamki görüşmelerde bu konuya temas eden 

arkadaşlarımız, yeteri kadar açıklama yaptıkları için 
fazla konuşmak istemiyordum; fakat Sayın Komis
yon Sözcümüz Akyol, şehirlerin nüfuslarının artma-

I sini üretime, gelişmesini de sakinlerinin becerilerine 
bağladıkları için, biraz daha konuya açıklık getirme 
gereğini duydum., 

'Birkaç misal vermdk istiyorum: 
Kayseri'ye, Devlet, bez fabrikasını, şeker fabrika

sını, Çin - Kur'u yapmasa idi, Hava Kuvvetlerinin 
uçak fabrikası ile Kara Kuvvetlerimin tırtıllı araç 

I fabrikası Kayseri'ye yerleştirilmemiş olsa idi, acaba 
J Kayseri, pastırma satarak mı bugünkü gelişmesini 

sağlayabilecekti?... 

Diğer bir misal Eskişehir ilimizdir. Eskişehir'e 
I Devlet, çimento fabrikasını yapmasa idi, DD Fab

rikası kurulmasa idi, Hava Kuvvetleri büyük gücü 
ve ağırlığı ile bu şehire yerleşmemiş olsa İdi acaba 
Eskişehir, Eskişehir taşını satarak mı bugünkü Es
kişehir olacaktı?... 

Diğer bir şehir; Samsun'dan bahsetmek istiyo
rum. Samsun'a Devlet, liman yapmasa idi, bakır 
kompleksi yan tesisleriyle beraber bütün ağırlığı ile 
kurulmamış olsa idi, acaba Samsun, bundan 30 sene, 
40 sene evvelki 3-7 000,'lik nüfusundan 200 000 nüfu
sa üreyerek gelebilecek miydi?... 

Daha belirgin bir misal vermek için, geçen sa
yımdan bir sonraki sayıma; yani 1975'den 1980 sa
yımına kadar en çok nüfusu artan illerden birisi Ha
tay'dır. Eğer iskenderun'a Demıir - Çeik Fabri
kası yapılıp da burada 12 bin kiişıilulk bıiır istihdam 
yaratılmasaydı ki, bir kişilik bir istihdam üç kişiye iş 
sahası açmaktadır, 12 000 kişilik bir istihdam demek, 
İskenderun'da 40-50 bin kişilik bir istihdam yarat
mak demektir; bu da 150 000 ila 200 000 kişinin ek-

I msk kapısı olmaktadır. İşte, Iskenderuna Devletin gö-
I türdüğü bu yatırım Hatay'ın nüfusunun artmasına se

bep olmuştur. Biz şimdi, «Hatay'ın nüfusu artmış
tır» diye oraya 1-2 milletvekili fazla veriyoruz; ora
da çalışmak için filan vilayeti bırakıp gelen bir işçi
nin memleketine, «Senin nüfusun azalmıştır. Sen üre-
vememişsin» dive oradan bir milletvekilini kesiyoruz. 
Bunun adaletle ne ilgisi vardır?... 

Parti başkanlarının, siz hiç Bilecik'e, Tunceli'ne, 
Burdur'a, Çankırı'ya, Nevşehir'e giderek propaganda 
gezisi yaptığını duydunuz mu?... Gitmezler, gerek yok; 

I çünkü oradan 2 milletvekili çıkacak, 2 parti bu mil
letvekillerini birer tane paylaşacak ve dolayısıyla par
ti başkanının gidip orada propaganda yapması, se
çim bakımından bir şev kazandırmayacaktır. 

Su halde, vatınmlar yapılırken, yatırımlarda yer 
tespiti vapılırken de sivasî tercih, daima bu gözle, bu 

I niyetle, bu görüşle hareket etmektedir. 
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Benim yaptığım teklife göre, bir milletvekili çı
karan üç ile, ikişer ilavesiyle, üçerden altı ilave ya
palım. ikişer milletvekili çıkaran sekiz ile de, birer 
ilavesi ile sekiz milletvekili ilave edelim. Toplam ola
rak 14 milletvekili bir değişiklik ortaya koyuyorum. 
Bu değişiklik yüzdeye vurulduğu zaman, % 3 bile et
memektedir. 

111 000 kişiye bir milletvekili çıkarırken, üç 
milletvekilinden fazlası için 119 000 kişiye bir millet
vekili çıkarılmış olacaktır. Bu tasarruf da daha ziya
de büyük şehirlerden; örneğin, İstanbul, 42 yerine 
40 milletvekili, Ankara, 26 milletvekili yerine 25 mil
letvekili çıkaracaktır. Büyük şehirler için bu bir kayıp 
değildir; ama az nüfuslu şehirler için büyük bir des
tektir, büyük bir dayanaktır. 

Bugün, dediğim kadardır; ama bir milletvekili çı
karan illerin sayısı birkaç seçim sonra, üçten sekize, 
ona, iki milletvekili çıkaran illerin sayısı da, gene bir
kaç seçim sonra onbeşten yirmiye doğru tırmanıp gi
decektir. Yani bugün, üç milletvekili çıkaran illerin 
yeri de sağlam değildir, dört milletvekili, beş millet
vekili çıkaran illerin yeri de sağlam değildir. Çünkü, 
Türkiyede bu küçük, az nüfuslu illerden büyük nüfus
lu illere doğru muhaceret devamlı olarak süregele-
cektir. 

IBurada bize dağıtılan bir kitap var; AET Ülkele
rinin Seçim Sistemleri. Birkaç yerden örnekler ver
mek istiyorum; mesela Danimarka. Baştan itibaren 
okuyorum : «Bölgeler arasında şu ölçülere göre da
ğıtılır : Orada yaşayanların sayısı, seçmenlerin sayısı, 
seçmen bölgesinin alanı (dikkat buyurun) seçmen 
bölgesinin alanı.» diyor. Hakkâri İstanbul'un iki mis
li büyüklüğündedir; ama bir milletvekili çıkarmakta
dır; alan dikkate alınmamaktadır. 

Diğer bir misali Federal Almanyadan okuyorum: 
«Her seçim bölgesi birbirine benzer alanlardadır. Bir 
seçim bölgesinin nüfusu, seçim bölgelerinin ortama 
nüfusunun % 33 ünden fazla veya az olamaz.» 

BAŞKAN — Sayın Başbuğ, önergeler üzerindeki 
konuşma süreniz beş dakikadır. Süreniz dolmuştur. 
Lütfen bağlayınız efendim. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Demek ki, Federal Almanya'da vasati seçim böl

gelerinin nüfusu 100 000 ise, bir seçim bölgesinin nü
fusu azamî 133 000, asgarî 66 000 olabilir. Şu halde, 
en az nüfus 66 000, en çok nüfus 133 000, olduğuna 
göre, % 100 farklı bir nüfus olabilir. 

Benim burada teklif ettiğim durumda, bir millet
vekili ilave ettiğim illerde nüfus farklılığı % 5 ilâ 

% 20 arasında, iki milletvekili farklı ilave ettiğim üç 
ilde ise, bu farklılık belki % 100'e yaklaşabilir. Yani, 
gene Almanların koyduğu esasları aşmayacaktır. 

Gerçekte, bizim bu Seçim Kanununa özel bir 
liste eklememiz, her şehrin çıkarması lâzım gelen 
milletvekili sayısını ayrı ayrı yazıp, her sayımdan 
sonra değişmemek üzere, uzun seneler kullanmak üze
re bir seçim listesi tayin etmemiz daha doğru olurdu, 
daha uygun olurdu; ama alışılmamış bir sistem olduğu 
için ben bunu teklif edemedim. 

Takdir Yüce Heyetindir. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Benim önergemde, her ilin, asgarî iki milletvekili 

verildikten sonra, kalanının nüfus unsuru göz önünde 
tutulmak suretiyle taksimi amaçlanıyor. 

Dünkü konuşmalarımızda da burada belirttik; 
her şeyden önce nispî temsil sistemini kabul etmişiz. 
Nispî temsil sisteminin işleyebilmesi için her ilin as
gari iki milletvekili çıkarması zorunluluğu vardır. 
Aksi halde, tek milletvekili tahsis ettiğimiz takdirde, 
o illerde çoğunluk sistemi ortaya çıkar, nispî temsil 
sisteminden dönmüş olunur. Bu, getirdiğimiz ve 1 in
ci maddede kabul ettiğimiz seçim sistemine aykırı bir 
durumdur. 

İkincisi : Değerli üyeler, Türkiye'de bir milletve
kili çıkaran illerin duruma bakarsanız, bunlar çok 
geri kalmış yörelerdir ve aslında, bu il doğumlu olan 
kişileri hesaba katarsanız, bugün 42 milletvekili çı
karan İstanbul ilinin durumu düşünün... Bugün, 
Hakkâri doğumlu kişilerin, Türkiye nüfusu içindeki 
yerini, veya bir Tunceli doğumlu insanların Türkiye 
çapındaki dağılımını göz önünde tutarsanız, Tunceli 
doğumlu olup da Tunceli dışında ve Tunceli'nde ya
şayan insanların sayısı bir milyona yaklaşmaktadır. 

Böyle olunca, bu insanlar, kendi memleketlerin
deki işsizlik nedenleriyle veya çalışma imkânlarının 
bulunmaması nedeniyle diğer illere gitmekle beraber, 
kendi eski vilayetleriyle irtibatlarını kaybetmemekte
dirler ve orada birtakım ilişkileri de devam etmek
tedir. 

Sayın Başbuğ arkadaşımız bu konuda daha tefer
ruatlı bilgi verdiği için, ben bu konuya fazlaca gir
mek istemiyorum. 

Bizim amacımız şu : Bu küçük yörelerin çok bü
yük sorunları vardır. Bu sorunların halli için hükü
metlerin buralara faaliyetlerini tahsis etmeleri lazım-
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dır. Bu tahsisin sağlanabilmesi için, buralarda çıkarı
lacak milletvekili sayısı çok önemlidir. 

Yarın için nüfusun belirli merkezlerde toplanması 
hususuna bir sınırlama getiremezsek, birçok vilayetle
rimizin insanlarının, işsizlik nedeniyle, büyük göç 
nedeniyle büyük şehirlerde toplanmalarına sebebiyet 
verilecek ve birçok vilayetlerimizde hep bir milletve
kili çıkacaktır ve bunlar da ekseriya geri kalmış yöre
lerdir. Bu, iki milletvekili sistemini kabul ettiğimiz 
takdirde, büyük şehirlere göç imkânına da belki bir 
nispetde; yani çok az bir etkisi olmakla beraber, bel
ki yüzde bir nispetinde bir etki yapabilecek ve hiç 
olmazsa o göç etmeyi de önleyecektir. Eğer bu siste
mi kabul etmediğimiz takdirde, sırf nüfus yoğunlu
ğunu göz önünde tuttuğumuz takdirde, İstanbul, An
kara, İzmir'de yarın belki çıkarılacak milletvekilleri
nin 200'ü bu üç vilyette çıkacak ve öteki illerde de 
200 çıkacaktır ki, bu, memlekette arzu edilmeyen bir
takım sonuçlar yaratacaktır. Zaten bu konuda gerekli 
bilgi de verilmiştir. 

Benim istirhamım şudur : Eğer önergemizi kabul 
ederseniz, bu küçük vilayetlerin büyük sorunları var
dır, bu sorunlarla ilgilenebilecek hiç olmazsa asgarî 
iki tane milletvekilinin olması, memleketin selameti 
bakımından da çok önemlidir, gelecek milletvekili ar
kadaşların çalışması yönünden de çok önemlidir. Bu 
gün biliyorsunuz, milletvekilleri artık kendi illerinin 
sorunları ile ilgilenmek zorundadırlar. Her ne kadar 
Anayasada «milletvekili, seçildiği bölgenin değil de, 
Türkiye'nin temsilcisidir» diye bir hüküm varsa da, 
bizim memleketimizde işleyen seçim sisteminde, ha
liyle, seçilip gelen milletvekilleri daha ziyade seçil
dikleri illerin sorunlarıyla ilgileniyorlar. Bu itibarla, 
gelecek arkadaşlar için de teşriî görevin yapılmasına 
sıhhatli bir katkıda bulunabilmek için bu rahatlığın 
getirilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın üyeler; Sayın Parlak'ın da önergesi, bu me

alde bir önergedir. Evvela bir milletvekili tahsisinden 
sonra bütün illere, nüfusa bölünmesine göre ikinci 
bir milletvekili veya üçüncü milletvekili tahsisi söz 
konusudur. Yalnız, bir nüansı bulunduğu için, bu 
önergeyi daha sonra işleme koyacağım; Sayın Tos-
yalı'nın önergesiyle birlikte. 

önergelerin lehinde Sayın Aydar, aleyhinde Sayın 
Uyguner söz istediler efendim. 

Buyurun Sayın Aydar. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

1982 Anayasamızın 75 inci maddesi, geçmiş uygu
lamalardan farklı olarak, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeliğini 400'e indirmek suretiyle dondurmuştur. 
önceki uygulamalara baktığımız zaman, 1924 Ana
yasası dönemindeki Türkiye Büyük Millet Meclisle
rinde milletvekilliği sabit tutulmamıştır. Her seçim 
için nüfus faktörü dikkate alınmak üzere, 40 bin nü
fusa bir milletvekili tahsisi cihetine gidilmiştir. 1924 
Anayasasının öngördüğü bu esas eğer uygulanmış ol
saydı bugüne kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisin
deki sandalye sayısı bugün 1250ı civarına ulaşmış ola
caktı. Böylece, küçük illerin bir veya iki milletvekil
liği ile temsili sorunu ortadan kalkmış ve asgarî beş 
milletvekilliği ile bu iller temsil edilmiş olacaktı. 

1961 Anayasası, sürekli artış gösteren Parlamento 
üyeliğini belli bir noktada tutabilmek için, bunu 450 
rakamı ile dondurmuştu. Yine, 1961 Anayasasının 
getirmiş olduğu bir başka durum, çift meclisti. Cum
huriyet Senatosu da Millet Meclisinin yanında yer 
almıştı. O Meclis de 150 seçilmiş üyeye sahipti, artı, 
Cumhurbaşkanlığı kontenjanı vardı, artı, ayrıca o 
günkü, 1960 İhtilalini yapan kadronun yer aldığı Millî 
Birlik Komitesi vardı. 

Demek ki, Türkiye'de o gün de geniş bir kadro, 
temsil sıfatıyla milleti temsil ediyordu. O ölçüler içe
risinde bugün yakındığımız iller, asgarî iki temsilci 
ile temsil ediliyordu. 

Olayı yeni boyutları içerisinde mütalaa ettiğimiz 
takdirde, Sayın Komisyon Başkanının dün burada 
ifade buyurdukları hususlara, açıklıkla ifade edeyim, 
katılmak mümkün değildir. Türkiye'nin realiteleri ay
rıdır, hesapları ayrıdır, temsil ayrıdır. Millî Hâkimi
yet ve millî irade mefhumlarını söz konusu ettiğiniz 
zaman, «Kalkınmada öncelikli yöreler» diye, Hükü
metin, bugün bütün ağırlığıyla üzerine gitmek ve so
runlarını çözmek istediği illerin çıkardığı temsilcilerin 
bu meselelerin altından çıkamadıklarını ve dolayısıy
la o meselelere doğru yöneldikleri için yasama görev
lerini ihmal ettikleri, sürekli olarak şikâyetlerimiz 
arasında yer verdiğimiz konulardır. Eğer gerçekten 
küçük illerin birikmiş ve ayrıca da bu illerin işsizlik 
nedeniyle erozyona uğramış nüfusunu belli imkânla
ra kavuşturmak suretiyle engelleyebilmek mümkün 
ise, teşriî görev yanında, o ilin vazifeleriyle, hizmet
leriyle ilgilenmek mecburiyetinde olan milletvekili 
sayısını artırmaktan başka çare yoktur. 
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Bu itibarla, bütün önergelere katıldığımı, lehte oy 
kullanacağımı arz eder, en derin saygılarımı suna
rım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Nüfusu herhangi bir sebeple az kalmış olan illere, 

diğer illere nazaran biraz daha fazla milletvekili ve
rilmesi suretiyle, bu illerin kayırılması istenmektedir. 

Şimdi, bu istek, gösterilen gerekçeler uygun mu
dur? Evvela bunun üzerinde durmamız gerekmekte
dir. Anayasamızın 80 inci maddesi der ki, «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi ve
ya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil 
ederler. «Yani, seçilen milletvekilleri bütün milletin 
temsilcileridir, milletvekilleridirler, seçildikleri bölge
nin değil. Anayasa bunu açıkça vurgulamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasanın bu sistemi içerisinde, biz, burada 

temsilciler meclisi üyesi seçmiyoruz; yani temsilciler 
meclisi üyelerinin seçimi için bir kanun hazırlamı
yoruz, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin se
çimi için kanun hazırlıyoruz. Bu bakımdan, bu şe
kilde bir fark gözetmek, evvela Anayasanın 80 inci 
maddesine ters düşer. 

Dün konuşan bazı arkadaşlarımız, nüfusu az olan 
illere az milletvekili verilmesinin, çok olan illere da
ha fazla milletvekili verilmesinin, Anayasanın 10 un
cu maddesindeki eşitlik ilkesine ters düştüğünü, ay
kırı düştüğünü ifade ettiler. Kanımca bu düşünce de 
yanlıştır. Bunun aksine, böyle bir düşünce Anaya
sanın eşitlik ilkesine ters düşer. Niçin?.. Türkiye'de 
«büyük vilaye't, küçük vilayet» diye bir vilayet ayrı
mı doğru olmaz; ancak olsa olsa, nüfusu fazla olan 
iller vardır, nüfusu az olan iller vardır. Bir de orta
da bulunan iller vardır. Meselâ, Eskiçehir gibi, Kü
tahya gibi, Balıkesir gibi, Aydın gibi nüfusu ortada 
olan iller vardır. Diyelim ki, nüfusu ortada olan il
lerden (A) ili, buradaki sisteme göre, yani nüfusun 
il nüfusuna bölünmesi esasına göre milletvekili sa
yısı tespit edilecek, yine nüfusu ofta olan (B) ilinde, 
(C) ilinde, (D) ilinde de tespit edilecek, fakat nüfusu 
az olan (K) iline gelince, ona daha fazla milletvekili 
verilecek, tşte, eşitlik ilkesi asıl burada ihlal edilmiş 
olacak. Bu bakımdan, yine aynı fikre eşitlik ilkesi 
da'hi uygulamaz, ters düşer. 

Kaldı ki, Tasarımız buna da bir çare getirmeye 
çalışmıştır ve çaresini bulmuştur. Aslında, benim 
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yaptığım çeşitli hesaplara göre, böyle bir şey mu
haldir, yani hiç milletvekili çıkaramama tehlikesine 
maruz tek ilimiz yoktur, her il asgarî bir milletvekili 
çıkaracaktır bugün için; ama istikbalde ne getirir, ne 
gösterir, bilemeyiz; o zaman Seçim Kanununda de
ğişiklik yapılması suretiyle ileride düşünülür. Ancak, 
burada görüştüğümüz Tasarının 3 üncü maddesinin 
2 nci fıkrasında, «artık nüfusu bırakılan illerin bı
raktıkları aftik nüfusun milletvekili çıkaramayan il
lere öncelik sırasına göre verileceği» hususunda bir 
hüküm de getirilmiştir. Yani Tasarı, kendi içerisinde 
tutarlı bir tedbir getirmiştir. Anayasanın eşitlik ilke
sini zedelemeden, yine milletvekili seçiminin genel ve 
temel ilkelerini zedelemeden, kendi içersinde, kendi 
mantık silsilesi içersinde güzel bir düzenleme yapmış
tır. Bu düzenleme kâfidir. Bu düzenleme lehinde oy 
kullanacağım ve oyunuzun bu yolda verilmesini tak
dirlerinize arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon, Sayın Genc'in ve Sayın Baş-

buğ'un önergeleri üzerindeki görüşünüzü lütfediniz 
efendim.~ 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Arkadaşlarımız şüphesiz ki, ilgili oldukları illerin 
menfaatlarından tamamen bağımsız, tamamen ayrı 
ve münhasıran memleketimizin topyekûn menfaat-
ları noktayı nazarından bakarak meseleyi tartışmak
ta, görüşmekte ve bizi ve Heyetinizi iknaya çalış
maktadırlar. Çünkü, hiç bir şekilde bir vilayet açı
sından bir ülkenin meselelerine bakmak, kalkınma
sına bakmak, hatta nüfusuna bakmak imkânı yok
tur. Devletin sağladığı imkânlarla nüfusun artırılma
sı olayından hareket eden Sayın Başbuğ'un «Bu ya
tırımlar yapılmasaydı, bu illerin nüfusu artar mıydı 
sorusunun herhalde cevabının ve çözümünün verile-
leceği yer burası değildir; bu bir kalkınma politika
sıdır, o kalkınma politikasına göre yapılmış yatırım
lar nüfusun yerleşmesinde veya gelişmesinde rol oy
namışlardır; ama bu hiç bir şekilde Anayasa Hu
kukunun temelini teşkil eden ve milletvekillerinin 
kesinlikle bölgelerini değil, milleti temsil etmeleri ilke
siyle bağdaşmaz, çelişir, Anayasaya aykırı olur, Ana
yasa Hukukunun temeline aykırı olur; çünkü mil
letvekilleri hepsi beraber bütün milleti temsil ederler. 
Şimdi, ismi zikredilen illerimizin; burada oturan va
tandaşlarımız için söylüyorum, Bilecik için, Çankırı 
için, Tunceli için bu vilayetler ahalisi bilmelidir ki, 
400 adet temsilcileri olacaktır ve Ankara'daki 400 
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insan bu Mecliste onların menfaatlarını koruyacak- I 
tır. Yoksa, şu veya bu şekilde meydana gelmiş kal
kınma farklılıklarını, şu veya bu sebebe bağlamaya, 
hele de milletvekili sayısına bağlamaya imkan yok
tur, buna müsaade etmemek lazımdır, etmememiz la- I 
zımdır. I 

Sayın Başbuğ'un verdiği Almanya örneği fevka
lade yanıltıcı ve tüm gerçekten kopmuş bir örnektir. 
Orada bahsedilen seçim çevreleri, bir milletvekili 
çıkaracak olan seçim çevreleri, seçim alanlarıdır. Bu 
itibarla, burada hiç bir şekilde uygulama alanı yok- j 
tur. Eğer misal vermek gerekirse; 7 milletvekili çı
karan bir vilayette l'er adet; eğer darbölge olsaydı, I 
i'er milletvekili çıkaracak olan bölgelerin, seçim 
çevrelerinin nüfuslarının 100-130 bin civarında olma
sı anlamına gelir, ama ilin çıkaracağı umumi millet
vekili tayininde bir işe yaramaz. I 

Sayın üstadım açıkladılar, bir temsilciler meclisi 
veya bir senato değil, nüfus esasına bağlı, nüfusa 
göre taksim edilecek milletvekili sayısını tayin eder
ken, objektif, tek miyarlı bir ölçünün dışına çıkıla- I 
maz. Tekrar ediyorum; Anayasa Hukukunun temsil 
esasının dışına düşmüş oluruz ve kesinlikle, milletve^ I 
killerinin milleti temsil etmeleri, fakat coğrafî böl
geleri temsil etmemeleri gerektiği yolundaki ilkenin 
dışına düşeriz. I 

Bu nedenlerle ve tekrar ederek söylüyorum; tek 
milletvekili çıkaran illerimizin Ankara'da menfaat
larını koruyan 400 milletvekili, 400 millet temsilcisi 
mevcut olacaktır. Bu noktadan bakılırsa, arkadaşla
rımızın önergelerine, mütalaalarına, gerekçelerine ve 
gerekçeleri içindeki hassas noktalara katılmamıza im
kân yoktur, önergelerin reddini istirham ederim. 

Saygılarımı arz ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın üyeler; Sayın Genc'in ve Sayın Baş'buğ'un 

önergelerine komisyon katılmadığını beyan etmiştir. 
Sayı itibariyle, Sayın Genc'in önergesiyle birlikte Sa
yın Başbuğ'unkini de oyluyorum. Sayın Genç öner
gesinde 2, Sayın Başbuğ ise 3 olarak her ilde mil
letvekili sayısının tespitini istemektedir. 2 rakamı ret 
olduğu takdirde, 3 rakamı daha fazla sayı olduğu | 
için kendiliğinden ret olunmuş sayılacaktır. Bu ne
denle, önergelerin dikkate alınıp alınmamasını oy
larınıza sunuyorum: Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... önergelerin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Baysal, buyurun efendim. 
ORHAN BAYSAL — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin saygıdeğer üyeleri; I 

I Konu üzerinde bir hayli sayın üyemiz fikirle-
I rini serdetmişlerdir; bunlara ilave etmek istediğim 

bir iki hususu dile getirmekle yetinmek istiyorum. 
Yüksek malumları olduğu üzere, Anayasa Ko-

I misyonumuzun hazırlayarak sunduğu 3 üncü mad-
I deye göre, illerimizin çıkaracağı milletvekili sayısı

nın son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nü
fusunun 400'e bölünmesi suretiyle elde edilen rakam 
esas alınarak, il nüfusunun bu rakama bölünmesiyle 
tespit edilmesi öngörülmektedir. Buna göre, toplam 

{ 400 milletvekilinin yüzde 35*i 8 ilimizden, yüzde 31'i 
6 ilimizden, yüzde 10,5'i ise, İstanbul gibi bir tek 
ilimizden seçilecektir. 

Bugün, nüfusumuzun büyük çoğunluğu, başta İs
tanbul olmak üzere, büyük kentlerimizde yoğunlaş
mıştır. Nüfusun % 31'i büyük şehirlerimizde otur
maktadır. Sağlıksız sanayileşme ve kentleşme sonucu, 
kırsal alanlarda nüfusumuz giderek azalmış, zaman
la daha da azalma niteliği göstermektedir. Buna kar
şın, büyük şehirlerimizin nüfusu bu gidişle daha da, 
hızlı bir artışa sahne olacaktır. 

I Anayasamızın 80 inci maddesine göre, milletve
killeri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri 
değil, bütün milleti temsil etmek durumundadırlar. 
Ancak unutulmamalıdır ki, ülke sathındaki yöresel 
sorunların tespit edilmesi, sağlıklı çözüm yollarının 
aranması ve bunların çözüme kavuşturulmasında, o 
yöreden seçilen milletvekillerinin rolü ve önemi bü
yüktür. Bu durum özellikle ülkemizde asla gözden 
uzak tutulmamalıdır. Bu husus, her şeyden önce kar
şılıklı ilişki kurabilme, organizasyonu sağlayabilme, 
karşılıklı etki - tepki müessesesini çalıştırabilirle me-

I selesidir. Önemli olan, mevcut sorunların üzerine gi
debilmek, ülkeye hizmet edebilmek, ülkeyi bir bütün 
halinde kalkındırabilmektir. Seçim çevreleri ve çıka
racağı milletvekili sayısını tespit ederken, bu durum 
kanımca mutlaka değerlendirilmeli ve üzerinde önem
le durulmalıdır. 

Ülkede, yalnız bir lek milletvekili çıkaran seçim 
çevrelerinin bulunması, her şeyden önce seçim huku-

I kunun temsilcilik kavramının temel ilkesi ile bağdaş
mamakta, bu ilkeyi zedelemektedir. 

Komisyonumuz ilke olarak nispî temsil sistemi
ni benimsemiş bulunmaktadır. Nispî temsil sistemi 
seçimlerde, malumları olduğu üzere, hak ve temsil 
eşitliğini öngören, partilerin elde ettikleri oy oranın
da temsil edilmesini sağlamayı amaçlayan bir sistem
dir. Nispî temsil sistemi benimsenmekle ve savunul-

I makla beraber, benden önceki sayın üyelerin de be-
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lirttikleri gibi, bir milletvekili çıkaran seçim çevre
lerinde tam tersi, çoğunluk sistemi uygulanmak zo
runda kalınacaktır. 

Sayın Parlak ve Sayın Genç tarafından da dile 
getirildiği gibi, bu seçim çevreleri son derece adil ol
mayan çoğunluk sistemine terk edilecektir. Bu yöre
lerde oyların % 51'ini alan aday seçilebilecek, kar
şıt adayı destekleyen seçmenin % 49'u bulan oyu 
yokmuş sayılabilecektir. Millet egemenliği arzu edil
diği ve gereği şekilde tecelli edemeyecektir. Oylar, üç 
dört partiye dağıldığı takdirde, o seçim çevresinde 
azınlığın adayı seçilebilecek, bu suretle azınlığın ço
ğunluğa tahakkümüne imkân sağlanabilecektir. 

Oylarının itibar görmediğini, etkin olmadığını gö
ren büyük bir kitle, hatta o seçim çevresinin büyük 
çoğunluğunu oluşturan seçmenler arasında küskünler 
grubu yaratılabilecek, seçimlere karşı, ister istemez 
ilgi azalacaktır. Herhangi bir nedenle milletvekilliğin
de boşalma olduğu takdirde, o seçim çevresi 2,5 se
neye varabilecek bir süre temsilcisiz kalabilecek; te
lafisi imkânsız sonuçlarla karşılaşılabilecektir. 

Arzu ve temenni etmemekle beraber, inancım 
maalesef odur ki; bugüne kadar yaşanmış olayları, 
eski iktidarların tutumlarına benzer davranışları şu 
veya bu şekilde ve oranda ülkemizin bir süre daha 
yaşaması ve gözlemesi mukadderdir. 

I 

BAŞKAN — Sayın Baysal, lütfen bağlayınız. 

ORHAN BAYSAL — Bağlıyorum Sayın Başka
nım. 

Bunun sonucu olarak, partisi iktidarda olmayan 
milletvekilinin seçim çevresine götürülmesi, gereken 
hizmetleri, bilinçli veya bilinçsiz olarak aksatacaktır. 
Söz konusu seçim çevresi bir milletvekili çıkarmış ise, 
bu durumların yaratacağı sonuçlar daha da yürekler 
acısı olabilecektir. 

Sayın üyeler; sonuç olarak arz etmek isterim ki, 
her seçim çevresinden en az iki milletvekili çıkmasını 
öngören, geri kalmış illerimizin milletvekili sayıları
nın, içinde bulundukları sosyal ve ekonomik yapıla
rına göre daha adil ve sorunlarına çözüm sağlayabi
lecek şekilde tespitine imkân sağlayan, Sayın Parlak 
ile birlikte verdiğimiz önergenin yüksek takdirleriniz
le, tarafınızdan da kabul edileceğini ümit eder, hepi
nize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baysal. 
Sayın Tosyalı, sizinki de aynı mealdedir. Buna bir 

ilaveniz var mı efendim? 
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LÜTFULLAH TOSYALI — Aynı mealdedir; yal
nız benim önergemde il sayısı belirtilmemiştir. 400'den 
il sayısı çıkarılmak suretiyle oluyor. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, çıktığı taktirde 333 
kalıyor. 

LÜTFULLAH TOSYALI — îl sayısı değişirse, 
333 kalmaz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O zaman düşünelim efendim. Tabiî 
öyle olur. 

Sayın üyeler; Sayın Parlak, Sayın Baysal ve Sa
yın Tosyalı'nın önergelerinin lehinde aleyhinde söz 
isteyen var mı? 

ÖZER GÜRBÜZ — Lehinde. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Lehinde. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Lehinle. 
BAŞKAN — Aleyhinde söz isteyen?.. 
M. FEVZt UYGUNBR — Aleyhinde. 
BAŞKAN» — Üç tane lehinde olması mümkün 

değil efendim. Sayın Yolga'nm, daha evvel bu öner
geyle ilgili bir lehinde konuşma istemi var. Sayın 
Gürbüz müsaade ederseniz, Sayın Yolga'ya söz vere
lim; çünkü Sayın Baysal'ın ifadesine göre, biraz ev
velki önergeler gibi oldu bu önergeler de; aynı meale 
dönüştü. 

Sayın Yolga, buyurun efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlar; 

Aşağı yukarı, tümünün esas itibariyle amacı bir 
olan önergelerin sahipleri yahut onu destekleyen, on
lar lehinde konuşan arkadaşlar, itibar nazarına alın
ması gerektiğine inandığım görüşler ileri sürdüler. Ben 
onları tekrar etmeden, yalnız hesap bakımından, ra
kamlar bakımından bir argüman arz etmeye çalışa
cağım. 

Türkiye nüfusu 1980 Sayımına göre toplam 
44 736 967 kişiydi. Bunu 400'e böldüğünüzde 111 842 
rakamı çıkıyor. Şimdi, en mağdur durumda olan, tek 
milletvekili çıkaran üç vilayetin bu bölücü rakam ba
kımından durumunu arz ediyorum : 

Bilecik'in nüfusu 147 bindir. 111 bin küsur çıka
rıldığında, geriye 35 bin kişi açıkta kalıyor, artık ka
lıyor. Yani, milletvekilliğinden pay alma bakımından 
bu 35 bin kişi hakkını kaybetmiş oluyor. Hakkâri'nin 
nüfusu 155 bin küsur, orada da 43 bin kişi hakkını 
kaybediyor. Tunceli'nin kaybı biraz daha fazla; 46 
bin kişi. 

Şimdi, İstanbul'u alıyorum. İstanbul'un yine 1980 
Sayımına göre nüfusu 4 741 890'dır. Bunu 111 bin kü
sura böldüğünüzde 42 milletvekili çıkıyor ve artık 44 
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bin oluyor. Şimdi, görüldüğü üzere, bu saydığım üç 
vilayetin artık nüfusları, milletvekili dağıtımında hesa
ba katılmayan nüfusları aşağı yukarı aynı. Binaena
leyh, belki ilk bakışta «bir eşitlik var, adalet yerini 
buluyor» intibaı hâsıl olabilir; faakt bu intiba tama
mıyla aldatıcı; şu basit hesap mekanizması dolayı
sıyla. 

istanbul için milletvekillikleri tahsis edilirken ne 
yapılıyor? Evvela, birinci milletvekiline 111 bin küsur 
nüfus hesaba katılmak suretiyle hak tanınıyor. On
dan sonra, istanbul nüfusundan tek kişi, kaybedilme
den, tabiri caizse telef olmadan ikinci milletvekiline 
geçiliyor, ona da yine 111 bin küsur nüfus için mil
letvekilliği veriliyor, llahire, 41'inci miletvekiline ka
dar, 41 inci dahil, İstanbul nüfusu hiçbir fire ver
meden tüm hakkını kullanarak 41 mebusluk elde et
miş oluyor. Ancak 42 nci, sonuncu milletvekilinden 
sonradır ki, İstanbul nüfusu 44 bin gibi bir fire ver
miş oluyor. 

Şimdi, bu sarih olarak şunu gösteriyor : Milletve
kili sayısı çoğaldıkça, yükseldikçe vilayetlerin avan
tajı artıyor, temsil edilme bakımından bir avantaj 
kazanıyorlar. Bunu ikinci bir hesapla, sanıyorum da
ha göze çarpan, çarpıcı bir şekilde söylemek, göster
mek mümkün olacaktır. 

İstanbul'da yaşayan insanlarla, Hakkâri'de, Tun
celi'de, Bilecik'te yaşayan insanların her birinin me
busluk kazanma bakımından eşit değerde olduğunu 
kabul edersek, şöyle bir hesap yapmak gerekir; bu
nu kabul ettiğimiz takdirde hesap şöyle olur : İstan
bul nüfusunu Hakkâri nüfusuna böleriz, Tunceli nü
fusuna, Bilecik nüfusuna böleriz. O zaman görülecek
tir ki; istanbul, sırasıyla 30, 30,5 ve 32 milletvekili 
çıkarabiliyor. Yani istanbul da, her milletvekilliğinde 
bu üç vilayet gibi, bir kısım nüfusunun hakkından 
mahrum kalsaydı, istanbul'un çıkaracağı milletvekili 
sayısı 30 yahut 32 olacaktı. Demek ki, sırf matematik 
bir otomatizm bakımından, bir mihanikiyet bakımın
dan istanbul, bu arz ettiğim hesap tarzında (Bu üç 
küçük vilayete nazaran) 10 ila 12 milletvekili daha 
fazla kazanıyor. Bu, açık bir şekilde hesapla ortaya 
konacak bir şey. Çünkü, İstanbul hiçbir fire vermi
yor; en son milletvekilinden sonraki ve kaldı ki, bu 
üç vilayetin kayıplarına eşit olan bir yaradan gayri. 
Demek ki, İstanbul'un, tam hakkaniyet gözetilirse, 
fazladan kazandığı 10-12 milletvekilliği var; Ankara 
için bu rakam 8 ila 10 arasında değişiyor; hesabı tpk-
rar etmeyeceğim. 

Dolayısıyla; ben, istanbul büyük şehirdir, binaena
leyh; yani nüfusuna göre temsil edilsin, aksi halde hak-
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sizlik olur kanaatine katılmıyorum; bilakis hesap me
kanizmasında fazla milletvekili çıkaran vilayetler le
hine bir avantaj sağlama mihanikiyeti olduğu kanaatin
deyim ve dolayısıyla 'İstanbul'dan, Ankara'dan ve di
ğer bir iki büyük vilayetten birkaç milletvekilliği 
alınıp, Hakkâri vesaire gibi az temsil edilen vilayet
lere tahsis edilmesinin, hakkaniyete aykırı değil, bi
lakis hakkaniyetin icabı olduğuna kaniim. Dolayısıy
la, şimdiye kadar daha evvel görüşülen ve reddedilen 
ve şimdi görüşülmekte olan önergeleri samimî kanaat
le destekliyorum. 

Saygı ile arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, eğer 

mümkünse söz hakkımı Sayın Tekeli'ye devrediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tekeli, önergelerin aleyhinde 

mi konuşacak efendim?.. 
M. FEVZİ UYGUNER — Evet, aleyhinde konu

şacak efendim. ; 

BAŞKAN — Evet... Sayın Hazer, buyurun efen
dim bir şey mi var? 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, önerge üze
rinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde konuşmanız artık 
mümkün değil efendim; zira bir lehte, bir aleyhte söz 
veriyoruz. 

Buyurun Sayın Tekeli. 
M. ALI ÖZTÜRK TEKELİ — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Yüce Mecliste, aşağı yukarı az konuşan arkadaş

larınızdan biri olduğumu bilmektesiniz. Bu konuşmamı 
uzun uzadıya kendi dünyam içerisinde tarttım ve 
konuşmak mecburiyetinde olduğumu hissettiğim içindir 
ki, huzurunuzu işgal etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım; beni bağışlarsanız ve 
mutlaka yanımda olacağınızdan eminim. Ben, Yüce 
Meclise girdiğimiz gün etmiş olduğumuz yemini tekrar 
hatırladım. Yüce Mecliste yemin ettiğimiz zamanki 
metinler hafızalarımızdadır ve bunları unutmamız 
mümkün değildir; buraya geldiğimiz zaman, Yüce 
Türk Milletinin emrinde ve onun hizmetinde olduğu
muzu yeminle tespit ve teyit etmiş kimseleriz. 

Bu itibarla; Türkiye Coğrafyası bütündür, Türk 
Milleti hiçbir zaman coğrafî veya şu ve bu şekilde, 
bölgeler şeklinde mütalaa edilemez. 

Kaldı ki, objektif olarak değerlendirdiğimiz za
man, Sayın arkadaşlarımızın öne koymuş oldukları 
açıklamalar da tamamen oradaki Türk insanının bun-
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dan evvelki aldatılmışlıkları artırma cihetine doğru 
gider. Ne nüfus, ne doğum, ne diğer sair unsurlar; 
bir objektif kıstas olması mümkün değildir. 

Türk Milleti; kuzeyinden doğusuna, batısından 
güneyine kadar hepsi bir bütün olduğuna göre, Türk 
insanına, Milletine hizmet için Meclise gelen münev
ver insanın, hiçbir vilayetin veya bölgenin hizmetinde 
olduğu peşin hükmünün içerisine girmesi mümkün de
ğildir ve bunu kabul etmem de mümkün değildir. 
Eğer, sözü edilen geri kalmış şehirlerimizin, illerimi
zin kalkınması söz konusu ise, onun sosyopolitik, sos
yoekonomik, sosyopsikolojik yapısını çok ayrı plat
form içinde mütalaa etmek ve ele almak lazım gelir. 
Geçmiş ve gelecek olan Cumhuriyet hükümetleri ise, 
bu bölgelerdeki ekonomik ve sosyal dengesizlikleri 
ortadan kaldıracak icraatını ortaya koyar, Yüce Mec
lis bunu Devlet bütünlüğü içerisinde ele alır ve siyasî 
tercihini verir ve uygulamaya geçer. 

Bu itibarla, bütün arkadaşlarımdan özür dileyerek 
şunu söylemek isterim ki; Yüce Meclise bundan son
ra gelecek olan her milletvekilinin, milletine yapmış ol
duğu yeminin yanında kalacağına eminim. 

Bu itibarla, gelen önergeyi tasvip edemediğimi say
gılarımla arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekeli. 
Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Yüce Umumî Heyet bu konuda; yani bir millet

vekili çıkaran illere veya nüfus esasından ayrılarak 
milletvekili tahsisi esasını, esasen biraz önceki oyla
masıyla reddetmiştir. Bu önergede de sonuçta, her ile 
birer tane daha milletvekilliği tahsis etme amacını güt-
yani en azından yeniden bir milletvekili çıkaran illere 
birer tane daha milletvikilliği tahsis etme amacını güt
mektedir; yani nüfus esasına bağlı objektif bölünme
yi, objektif kıstası reddeden bir önergedir. Genel Ku
rulun biraz önce verdiği karara göre temayülü belli
dir. Biz, önergeler aleyhinde konuşan arkadaşlarımızın 
görüşlerini de, biraz önce söylediklerimize ilave et
mekte ve bu önergenin de, özellikle Sayın Tekeli'nin 
içtenlikle ve heyecanla söylediği sözlerdeki gerekçeler
le de redini istirham ediyoruz, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Komisyon, Sayın Parlak ve Sayın 

Tosyalı'nın önergelerine katılmadığını beyan etmekte
dir. Önergelerin dikkate alınması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Efen
dim, tereddüt hâsıl oldu; bir kere daha sayacağız. 

Önergelerin dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önergelerin dikkate alınması kabul 
edilmiştir. (Alkışlar) 

Sayın Başbuğ, önergenizi işlemden kaldırıyorum; 
biraz evvel «üç esası» üzerindeki önergeniz; reddedil
diği için işleme koymuyorum efendim. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Tabiî efendim. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, dört ve beşinci fık
ralarla ilgili önergeniz üzerinde açıklama yapmak üze, 
re, buyurun efendim. 

ALt MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Tasarının 3 üncü maddesiyle, yediden fazla millet
vekili çıkarabilecek illerin yeni seçim çevrelerine ayrıl
ması kabul edilmiştir. 

Anayasa Komisyonu, bu düzenlemeye neden ola
rak, «Seçmenlere, uzun listeler oluşturan adayları ta
nıyabilirle imkânının yaratılması; mahallî partilerin 
milletvekili çıkarmaları ihtimalinin azaltılması; listele
rin uzamasının önlenmesi; karma liste yapılmasının 
kolaylaştırılmasını» göstermiştir. Bu gerekçelerin en 
azından bir bölümüne katılmamak mümkün değildir. 
Ancak, bu amaca ulaşmak için, seçilen yedi milletve
kili çıkarmaya müsait seçim çevreleri yeterince küçük 
müdür; bu hususu araştırmak kanımca yararlı olacak
tır. 

Yedi milletvekili çıkaracak büyüklükteki bir se
çim çevresi, 800 binin de üzerine çıkan bir nüfusa sa
hip olacaktır. Bu kadar nüfus, belki de 1000'e ya
kın köyden oluşan birçok büyük ili de kapsamına 
alır. Tercihli oy kullanma imkânını veren bir siste1 

min uygulandığı ortamda, her adayın bu konuda 
şansa sahip olabilmesi için bütün seçim çevresini en 

, ücra noktasına kadar dolaşması, kendisini tanıtması, 
seçmenleri etkilemesi şarttır. Aksi takdirde bir yarış
ma niteliği kazanan seçimde eşitlik ilkesi zedelenmiş 
olur, 

Şimdi, Komisyona bakıyorum, 1973 senesinde 
tercihli oy kullanma sisteminin bahis konusu olduğu 
dönemde milletvekilliği için adaylığını koyan bir ar
kadaşımız görüyorum. Tercihli oy ortamında her kö
ye gitmenin ne ölçüde zarurî olduğu hususunda bil
miyorum kesin bir kanıları var mı?.. Yalnız tecrübeli 
arkadaşlarımız bunu çok iyi bilirler. Eğer sizi iste
dikleri kadar tanısınlar, bir seçimde bütün köyleri 
dolaşamıyoruz iseniz, en azından kırgınlıkları nede
niyle o tercih işareti yapacaksa size onu yapmazlar. 
Düşünün, 1000'e yakın köy, 1000'i bırakın, 700 tane 
köy olduğunu kabul edin, 800 bin nüfuslu bir ilde, 
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bir seçim çevresinde günde 7 tane köye gidebilseniz | 
100 gün dolaşmanız gerekir. Buna ne zamanınız ye- | 
ter ne maddî imkânınız elverir. O nedenle bu seçim 
çevresinin daraltılması herhalde maddî yönden, bu 
anlattığım ölçüler içinde önce gerekli olduğu sonucu 
çıkıyor. 

Şimdi zaten Sayın Komisyonun ileri sürmüş ol
duğu gerekçelerden bir bölümü, adayların seçmenler 
tarafından yakinen tanınmasına imkân vermek idi. 
O zaman; seçim bölgesini daralttığınız ölçüde bu im
kân çok daha fazla oranda elbette artacaktır. 

İkinci bir husus, dar bölgede adayların şahsiyet
lerinin seçim sonuçları üzerindeki etkisi geniş bölge
ye nazaran çok daha fazla olur; çünkü seçmenler çok 
yakından tanıdıkları ve doğru tercih ettikleri aday
lar için oy verme imkânına sahip olacaklardır. Oy- | 
sa, geniş bölgelerde en azından bir kısım seçmen, sa
yıları da hiç ihmal edilemeyecek boyutlara ulaşabi
lir, adayların tamamını tanımadan, en azından iyi ta
nımadan oy kullanmak zorunda kalacaklardır. Bu 
şartlar altında seçmenin en uygun adayı seçtiğini söy
lemek elbette mümkün değildir. Halbuki demokrasi 
kavramı içinde, seçilenlerin seçenlerin en iyi bir şekil
de temsil ettikleri, edecekleri fikri ve kabulü mevcut
tur. Buna imkân verilmediğine göre, demokrasinin 
bütün şartları ve manasıyla işlediğini ifade etmek de 
bahis konusu olamayacaktır. I 

Yine bir başka husus, gücünü seçmenden alan 
aday, parti içi demokrasinin tesisi yönünden parti 
yöneticilerinin baskısına; yani parti oligarşisine daha 
az boyun eğecektir. Böylelikle demokrasinin yukarı- I 
dan aşağıya empoze edilmesi suretiyle değil, taban
dan zirveye vaki olacak telkinlerle daha gerçekçi bi
çimde tesisi için müsait ortam yaratılmış olacaktır. 

Seçilenler yönetime karşı daha bağımsız hareket 
etmek, böylece halkın görüşleri İstikametinde ve ken
di vicdanlarının sesine uyarak davranış biçimlerini 
ayarlamak imkânına kavuşacaklardır. Üç veya dört 
milletvekilinden daha fazlasını çıkaracak büyüklükte | 
seçim çevresi tercihine bu nedenlerle kesinlikle gidil
memelidir kanısındayım. Böylece Anayasa Komisyo
nunun kabul ettiği ve önem verdiği, seçmenlerin aday
ları daha iyi tanımaları imkân dahiline girecek, ma
hallî partilerin milletvekili çıkarma ihtimalleri daha I 
da azalacak, listelerin büyüklüğü daha makul ölçüle
re inecektir. 

Bunlara ilaveten, uzun listelerin ve çok sayıda 
milletvekili seçilmesi zorunluluğunun neden olacağı 
karmaşıklık ve karışıklık sonucu, yanlış oy kullanma I 
ihtimali azalacaktır. | 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, süreniz doldu efen
dim, lütfen bağlayın. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Bitiyor Sayın 
Başkanım, bitiyor efendim. 

Şimdi bu fikre karşı bazı arkadaşlarımızın ileri 
sürdükleri bir gerekçe var. Onlar, üç ya da dört mil
letvekili çıkarabilecek büyüklükteki dar bölgede, çe
şitli mezhep mensuplarının, etnik grupların, baskı 
gruplarının daha çok etkili olacağı yolunda gerekçe
ler ileri sürüyorlar. Bu gerekçeleri geçerli kabul et
mek kanımca mümkün değil; çünkü dar bölge olarak 
üç ya da dört milletvekilinin seçileceği bölgeleri ka
bul edersek, bu sayılarda milletvekili çıkaracak il sa
yısının 31 olduğunu hatırlamamız gerekir; yani üç -
dört milletvekili çıkaracak bölgelerde bu tarz mah
zurlar bahis konusu ise, Komisyonca teklif edilen 
sistemde, 31 ilde bu mahzurun nasıl önlenebileceğinin 
izahı mevcut değildir. Kaldı ki, Komisyonun düşün
düğü şekilde etkiler vaki olabilecekse bu hususun se
çilen sistemde de mümkün bulunduğunu gözden uzak 
tutmamak gerekir. Filhakika eğer dar bölgede belli 
adaylar üzerinde oyların birikimi sağlanabilecekse, 
tercihli oy sisteminde bunun mümkün olamayacağını 
kabul etmek gerçekçi bir görüş değildir. 

Bu nedenlerle önergenin kabul edilmesini Yüce 
Meclisin takdirlerine arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, lehinde mi efendim?.. 
MEHMET HAZER — Evet. 
BAŞKAN — Aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok, 
Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Dünden beri bu seçim çevreleri üzerinde cereyan 

eden görüşmeler, müzakereler bir gerçeği meydana 
çıkarmıştır. Türkiye'nin bu seçim çevreleri gibi bir 
sorunu vardır. Yüce Heyetinizce biraz evvel dikkate 
alınması kabul edilen önergeler de bu ihtiyacı bir 
başka istikamette ifade eden önergelerdir. Sayın Haz-
nedar'ın önergesi de yine bu ihtiyacı bir başka nok
tada dile getirmektedir. 

Meselenin esası şudur : Nazarî olarak Anayasada 
«Milletvekilleri milletin temsilcisidir.» Ama, aynı 
Anayasada o milletvekili seçildiği yerin de temsilci
sidir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIK AÇTI — Yok efendim, öyle şey yok Sayın 
Başkanım, 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, müsaade 
eder misiniz... 
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MEHMET HAZER — Dünyanın her yerinde 
böyledir ve tatbikat bütün dünyada böyledir, mem
leketler vardır. Amerika anayasa hukukuna aykırıy
mış, anayasa hukukuna nerede aykırı?.. Bizim Ana
yasaya değil, anayasa hukuku. Hangi anayasa huku
ku?.. Amerika'da milletvekilleri sayısı da senatör sa
yısı da bellidir, nüfusa göre artıp eksilmez. Japon
ya'da öyledir. Bunlar demokratik memleketler değil 
midir?.. 

Ayrıca, bizim kendi bünyemizde bir sosyal ada
let meselesi vardır, bu Anayasa ilkesidir. Sosyal ada
leti gerçekleştirmek için yalnız bir unsuru, nüfus un
suru, nüfus hâkimiyetini değil, mahallî ihtiyaçları, 
bölgesel ihtiyaçları da, bölgesel kalkınmayı da naza
ra almak zarureti vardır. Sayın Baysal ifade ettiler, 
getirdiğimiz sisteme aykırı bir davranış içindeyiz. 
Nispî temsil olacak, tek kişiyle seçilen yerde nispî 
temsil olur mu?.. Nispî temsilin uygulanabilmesi için 
hiç olmazsa iki milletvekilinin olması lazım. Asgarî 
istenilen bu iki milletvekili esasını ka'bul etmek, bu
gün için zaruret haline gelmiştir. Türkiye'nin şartları 
içinde hiç olmazsa üç vilayet vardır ikiden az olan. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, müsaade buyurur mu
sunuz efendim? Sayın Haznedar'ın önergesi, her se
çim çevresinin dört milletvekilinden başlamasına iliş
kindir, lütfen efendim. 

MEHMET HAZER — O da bir ihtiyacı ifade 
ediyor, 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sadet dışına çıkma
yalım, lütfen efendim. 

MEHMET HAZER — Üç isteyen de bu ihtiya
cı gösteriyor, iki isteyen de bu ihtiyacı gösteriyor. 
Sayın Başbuğ'unki de bu ihtiyacı gösteriyor, hepsi 
bir ihtiyacı ifade ediyor; yani «İlla dört olsun, üç ol
sun» demiyorlar. «'Böyle bir adaletsiz dağılma var
dır, bunu lütfen halledelim, tashih edelim» diyorlar. 

IBir de karar vermiştir Yüce Heyetiniz, dikkate alı
nan önergeler hakkında. Bu önergeleri de Komisyon 
alsın, bu ihtiyaçlar istikametinde düzeltsin. Beklenen, 
arzu olunan, bütün Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir 
konudur bu. Komisyon bunda ısrar etmesin. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

AJJDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Gerçekte müzakereler arzu edilmeyen bir şekilde 

gelişmeye başlamıştır. Bu durum büyük ölçüde üzün
tü vericidir. Sayın Öztürk Tekeli arkadaşımızın biraz 
evvel belirttiği gibi, burada, bu Meclis geçmişteki 

Meclislerden örnek almayacak şekilde, bilakis gele
cekteki meclislere örnek olacak bir tarzda her türlü 
sorunun üstüne çıkarak, millî menfaatlerimiz ve Türk 
Milletinin menfaatleri için çalışma yapacağına, ka
nunlar koyacağına, şimdi adeta bir bölgecilik, bir şe
hircilik sorununun üstüne dönüşmüş gibi görünmek
teyiz. 

MEHMET HAZER — Asla asla, bölgecilik yok, 
reddederim, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — 80 inci maddeyi bir kere daha ar
kadaşlarım okudu, bir kere daha hatırlatmak istiyo
rum. «Türkiye Büyük Mîllet 'Meclisi üyeleri seçildik
leri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil», Sayın 
Hazer'in dikkatlerine sunuyorum bunu Sayın Başkan 
aracılığınızla... 

MEHMET HAZER — Sen şimdi ezberledin, ben 
bunu 30 sene evvel biliyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — «.. . bütün milleti temsil ederler.» 
Binaenaleyh, seçilen milletvekilinin bir şehri temsil 
ettiği iddiası, hele bunun dünyanın her yerinde oldu
ğu sözü tamamen gerçekler dışıdır. Bunlar bu Mec
liste söylenmemesi gereken sözlerdir. 435 milletvekili 
çıkartır Amerika Birleşik Devletleri, şu 435 milletve
kili Amerika Birleşik Devletlerinde nasıl bölünür, 
bunu incelediniz mi?.. 

MEHMET HAZER — İnceledim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — İncelememişsiniz, inceleseniz oy ve
rilmezdi bu şekilde. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, müsaade 
buyurun tartışma olmasın. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDrKAÇTI — Bu şekilde bu Meclisten oy çıkmaz
dı. 

Sayın arkadaşlarım, aziz arkadaşlarım; 
Burada yaptığımız görevin şuuru, bilinci içerisin

de karar vermemiz ve fikirlerimizi savunmamız ge
rekir. Biraz evvel liste ile burada inceledim, karar le
hine oy veren arkadaşlarımızın hemen hepsi bir mil
letvekili kazanıyor verilen kararla. Biz bunu tasvip 
edemeyiz. Sayın Başkan, aracılığınızla söylüyorum; 
sonuna kadar tasvip etmeyeceğiz ve her türlü teşeb
büste bulunacağız. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı... 
MEHMET HAZER — Efendim, ben bir millet

vekili seçilen bölgeyi temsil etmiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hazer, müsaade buyurun 

efendim, 
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MEHMET HAZER — Ayıptır arkadaşımızın it
hamı* 

BAŞKAN — Sayın Hazer müsaade buyurun efen
dim, müsaade buyurun efendim. 

Önergelerin bir bölümü dikkate alınmış, bir bö
lümü reddolmuştur. Komisyon gereğini yapacaktır. 
İçtüzük hükmü çerçevesinde işlem yapma hakkı var
dır. Bunun yanında biraz evvel de bendeniz de zaten 
konuşmaların artık bir veya iki milletvekili konusu 
olmayıp, Sayın Haznedar'ın vermiş olduğu önerge 
çerçevesinde olması için gerekli ikazda bulunmuştum 
zannederim. 

Sayın Komisyon Başkanı, konu bir veya iki mil
letvekili konusu değildir, şu anda Sayın Haznedar, 
dörde kadar olan iller için bir seçim bölgesi, seçim 
çevresi olması hususunu getirmektedirler, yani Ko
misyonun getirdiği milletvekili sayısı yediye kadar 
olan yerler yerine, dört olarak bir seçim çevresini 
istemektedirler. Katılıyor musunuz, katılmıyor mu
sunuz efendim?.. Bunu lütfedin. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, seçim hukukunun 
ve seçim sistemlerinin incelenmesinde nispî temsil 
seçim sisteminin en iyi işleyebilmesi yedi ile dokuz 
arasındadır. Dört milletvekili seçecek seçim bölgele
rine ayrılması bu teklifyen arkadaşlarımızın ve belki 
bunu desteklemek isteyecek arkadaşlarımızın tahmin 
edemeyeceği garip sonuçlar çıkartır. Memlekette % 
30 oy alan bir partinin temsilci çıkaramaması olayı 
ile karşılaşırız. Buna mukabil arkadaşlarımız sorabi
lirler, madem bu böyleydi de yediden fazla olan böl
geleri niçin yediye indirdiniz de dörtlü bölgeleri mu
hafaza ettiniz?.. Onları değiştirmediniz?. Sorusunu 
sorabilirler, belki akıllarına bu gelebilir ve gelmesi de 
doğrudur. Bu yolu seçmemizin; yani dört milletvekili 
seçen illerin komşuları ile birliştirilerek yedi millet
vekili seçilen bölgeler haline dönüştürmemizin sebe
bi iller arasındaki mevcut gizli veyahut açık rekabeti 
aleniyete döküp, aralarında büyük rekabete yol açma
maktır. Çünkü nispî temsildir, herkes kendi ilinden 
seçilenlerin kazanmasını isteyecektir, bu birtakım dü
zensizliklere ve karışıklıklara yol açacaktır. Onun için 
bu birleştirmeye hiçbir zaman düşünmedik Sayın 
Başkanım; yani inceledik, fakat bunu bir ihtimal ola
rak ele almadık ve mecburen geleneksel olarak 4 mil
letvekili seçen illeri olduğu gibi bıraktık, üç millet
vekili seçen illeri olduğu gibi bıraktık. Yoksa ideal 
bunların da yediye, dokuza çıkartılması idi. 

Saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan; ya
ni önergeye katılmıyorsunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler... 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Bir yanlış an

lama var, sizin izahınızdan dolayı. Bunu ifade etmek 
istiyorum* 

BAŞKAN — Benim izahımda ne gibi yanlışlık 
var Sayın Haznedar?.. 

ALt MAZHAR HAZNEDAR — Önergenin mü
teakip kısmı okunursa, Sayın Komisyon Başkanının 
anladığı tarzda değil. Dört milletvekili demedim, 
azamî dört dedim ve üçlü sayılarla bunun teşkil edi
leceğini izah ettim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Komisyon 
Başkanı. 

'Benim açıklamamda bir yanlışlık olduğunu o za
man kabul etmiyorsunuz. Ben aynen şöyle dedim. 
Komisyon bir seçim çevresini 7 milletvekili olarak 
başlatıyor, oysa siz verdiğiniz önerge ile ne diyorsu
nuz «milletvekili sayısı dörde kadar olan iller bir se
çim çevresi sayılır, arkadan da üç üç artırıyorsunuz.» 
konu budur. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — İkinci kısım 
okunmadı* 

BAŞKAN — Konu budur. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Tamam ikinci 

kısmı* 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Haznedar'ın önergesine Ko

misyon katılmadığını beyan etmektedir. Önergenin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 

Sayın Dal, Sayın Daçe, Sayın Eryılmaz ile birlik
te Sayın Yarkın'ın. Sayın Yarkın... Yoklar. Bir öner
gesi vardı efendim. 

«Yediden fazla milletvekili çıkarabilecek nüfusa 
tek başına sahip olan ilçeler de birden fazla seçim 
çevresine ayrılabilirler» biçimindedir. 

Sayın Daçe, Sayın Eryılmaz, Sayın Dal hanginiz 
açıklama yapacaksınız efendim?.. 

Sayın Daçe, buyurun efendim. 
Sayın Başbuğ zatıâlinizin de buna benzerdir de

ğil mi efendim?.. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Aynı. 
BAŞKAN — O zaman birleştirerek oylayalım 

efendim* 
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BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

önergemiz yediden fazla milletvekili çıkaran se
çim çevreleri, iller nasıl bölünüyorsa yediden fazla 
milletvekili çıkaran ilçelerinde kendi bütünlüğü içeri
sinde bölünmesi maksadına matuftur. Seçim Kanunu 
Tasarımız bir ilke getirmiştir. Buna göre çok sayıda 
milletvekili çıkaran iller yedi ve daha küçük sayıda 
seçim çevrelerine bölünecektir. Yalnız Komisyonu
muz yediden fazla milletvekili çıkaran ilçelerin bü
tünlüğünün korunması konusunda ısrarlı olmuş ve 
kendi koyduğu prensipten ayrılmış bulunmaktadır. 
Muhalefet gerekçemizde de açıkladığımız üzere bu 
getirilen sistemle bir çelişki teşkil etmektedir. Sekiz 
milletvekili çıkaran bir il, üç ve beş rakamlarıyla 
bölünürken, iki seçim çevresine bölünürken Çankaya 
gibi 9, 10 ve belki de 11 milletvekili çıkarması müm
kün ve muhtemel olan bir ilçenin olduğu gibi bırakıl
ması, getirilen sistemle tezat teşkil edecektir. Buna 
benzer başka misaller de vardır. Çankaya 9 veya 10 
civarında milletvekili çıkaracaktır. Bakırköy 8,9 mil
letvekili çıkaracaktır. İzmir'in keza merkez ilçesi 8,9 
milletvekili çıkaracaktır. Bunu bölmemenin getiril
mek istenen istikrar yönünden de sakıncaları olaca
ğını, daha doğrusu istikrara hizmet etmeyeceğini de 
düşünmekteyiz. Şayet bu ilçelerimiz bölünebildiği 
takdirde bu ilçelerden 30 - 40 arası milletvekili-çıka
cağı için sonuçlar itibariyle tek rakamlara bölündü
ğü takdirde bu istikrar unsuruna hizmet eden bir 
faktör olarak ortaya çıkacaktır. 

Diğer yandan bazı muhterem arkadaşlarımız il
çelerin bölünmesi halinde adlî ve idarî hizmetler yö
nünden sakıncalar çıkaracağını ileri sürmektedirler. 
Ancak bugün misal olarak vermek gerekirse, şim
diye kadar Çankaya ilçesi birçok seçimlerde iki ilçe 
seçim kurulu ile yönetilmiştir ve hiçbir sakınca da 
çıkmamıştır. Nihayet adlî ve idarî hizmetler yönün
den herhangi bir bölünme söz konusu olmayacaktır. 

Bu noktada Komisyonun ekseriyetiyle ihtilaf içe
risinde olduk. Sayın Yüce Meclisinizin hakemlik yap
masını diliyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daçe. 
Sayın Daçe ve arkadaşlarının önergeleri lehinde, 

aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİfSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın Başkanım, bu hususu Muhterem 
Genel Kurulumuzun takdirine bırakıyoruz. 

'BAŞKAN — Efendim, eğer katılacaksanız kesin 
oylama yapacağım, cümle olarak... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Hayır efendim, takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Yani dikkate alınmasını istiyorsu
nuz, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, Komisyondan üç 
arkadaşımız muhalefet şerhi verdiler, açıkladılar. De
mek ki Komisyonun çoğunluğu buna karşı; ama biz 
takdiri Yüce Heyete bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Daçe, Sayın Dal, Sayın Er-

yılmaz, Sayın Yarkın ve Sayın Başbuğ'un önergeleri
ni Komisyon takdirlerinize bırakıyor efendim. Öner
gelerin dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarını
za sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergelerin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; 3 üncü madde üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. Dikkate alınması kabul edilen 
önergelerle birlikte 3 üncü maddeyi Komisyona ve
riyorum efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kanım, 3 üncü madde üzerinde bir soru sorabilir mi
yim efendim? 

BAŞKAN — Artık görüşmeler bitti efendim, 
maddeyi Komisyona da verdik. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
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 Ağus

tos günü seçimin başlangıç tarihidir ve Ekim ayının 
ikinci Pazar günü oy verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşal
ma olması halinde ara seçime gidilir. 

Ara seçimleri, her seçim döneminde bir defa ya
pılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçi
me gidilemez. Ancak boşalan üyeliklerin sayısı, üye 
tam sayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara se
çimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir. 

Genel seçimlere bir yıl kala ara seçimi yapılamaz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 4 üncü madde üzerin
deki görüşmelere , başlamadan evvel bu yıl Sayın 
Cumhurbaşkanının bugün yapmış olduğu konuşma
larda 1983 seçimlerinin 6 Kasım 1983 Pazar günü 
yapılması hususu ilan edilmiştir. 

Arz ederim efendim. (Alkışlar) 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Millî irade 

tecelli edecek. 
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BAŞKAN — Ondan hiç şüphemiz yoktur sayın 
Alpaslan., 

Sayın üyeler, 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Öztürk. Başka söz isteyen?.. Yoktur, Kayıt iş
lemi bitmiştir. 

Sayın Öztürk, buyurunuz efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Madde üzerindeki arzım tamamen teknik olacak
tır. Bu bakımdan her büyük kanunda bir önerimi ka
bul buyuran Komisyonumuzun, bu maddedeki öne
rime de iltifat edeceği düşüncesiyle daha rahat arz 
edeceğim-

4 üncü maddenin gerekçesinin bir bölümünü arz 
ediyorum : 

«Seçimin başlangıcı 3 Ağustos olunca seçim ya
pılan yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin Eylül ba
şında açılabilmesi, bütçenin hazırlanma ve görüşülme
sine ilişkin Anayasanın 162 nci maddesi gereklerinin 
aynen gerçekleşmesi de imkânsız olacaktır. Bununla 
beraber, bu gibi hallerde ne yapılacağı yerleşmiş ge
leneklere göre belli bulunduğundan arıza vermeden 
uygulanan bu sistemin muhafazası uygun mütalaa 
edilmiştir.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Takvimi değiştirirken, Devlet hayatındaki belirli 

takvimleri değiştirirken takvimlerin birbirlerine uy
gun biçime dönüştürülmesi de zarurî olur. Bir yerini 
değiştirip diğer yerini aynı bıraktığınız zaman, kendi 
üslubunuzda olan bir konuşmayı bir başkasının üs
lubu ile ifade etmek demektir. 

Anayasamız yasama yılını 1 Eylül olarak sapta
mıştır. Yasama yılı bizde takvim yılı kadar önemli 
etkileri olan bir başlangıç tarihidir. Eğer örnekle
mek gerekirse Parlamentonun oluşumu, organizasyo
nu, başkanlarının seçimi, kanunların çıkışı, kanunların 
periyodikman yayınlanışı hep yasama yılı hesabı ile 
yapılmaktadır. 

Kaldı ki, uzun yıllardır uyguladığımız bütçe yılı
nı da bu sene takvim yılı ile beraber getirdik, iki 
yıldan beri. 

Malî yılının takvim yılıyla çakıştırılmasının nede
ninde yatırımların bir an önce ölü devrede faaliyete 
geçirilmesi, projelerin yapılıp inşaat döneminde en iyi 
verimin elde edilmesi gerekçelerden bir tanesi idi. 

Türkiye'mizde seçimlerin yapılması için seçimlerin 
yapılma tarihi saptanırken iki kıstas vardır : Bir, ha
va şartları; iki, çalışma düzeni. 

Uygulama ve deneyimle elde edilmiştir ki, Ekim 
kadar tesirli ve faydalı bir seçim ayı vardır o da Ha
zirandır. Malî yılın takvim yılı ile çakıştırılmasından 
kaynaklanan işlerin süratlendirilmiş hali yeniden bir 
parlamentoyu çalışma halinde bulundurmaya mecbur 
bırakmamaktadır. 

Bendeniz konuşmamı hazırlarken henüz Başkanın 
ifadeleri resmen gelmediği için başka bir biçim öner
miştim; ama Sayın Başkanımız ilk seçimlerin yapıl
ma tarihini bildirdiği cihetle ayrıca bir tarih tespitine 
lüzum kalmaksızın, 3 Nisan seçim başlangıcı ve se
çim tarihi de Haziranın ikinci Pazarı diye bu madde
nin birinci fıkrasına sözüm yok. Ondan sonrakiler 
de gayet isabetli. Ancak seçim tarihinin Ekim ayı ye
rine Haziran ayına alınması ve seçim başlangıcının 
3 Ağustos yerine 3 Nisana alınmasında büyük yarar
lar vardır. Şöyle ki : Parlamento 15 Haziranda se
çimi yaptığı zaman Temmuz, Ağustos, Eylül ve Eylül 
başında rahatlıkla Parlamentoyu açacak, yasama yılı 
başlayacak, bütçesini çıkaracak, bütçede ve oluşumda 
herhangi bir aksaklık yaratmayacaktır. Tamamen tek
niktir. Eğer Komisyonumuz da bu öneriye iltifat eder
se ileride bir kısım kargaşaya meydan verilmeyecek
tir. 

Nitekim Komisyonumuz, gerekçeyi verirken gerek
çede bir noktada tıkanmış ve çaresini teammüller için
de herhangi bir sakınca bırakmadan halledileceği umu
duna bağlanmıştır. Ne böyle bir umut, nie de gele

cekte tanzim gübi bir sıkıntı l e karşıllaışmamak için 
bu seçim başlangıcının 3 Nisana ve seçim tarihinin 
de Haziranın ikinci Pazarına alınmasında büyük ya
rarlar vardır. Bu amaçla bir önerge takdim ettim; 
kabulünü arz ederim. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Komisyon, bu madde üzerinde bir açıklama

nız olacak mı efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, son derece kısa olarak 
Sayın öztürk'ün lütfedip açıkladığı bütün gerekçeleri 
bizim de gördüğümüzü herhalde gerekçemizden mü-
şahade etmiştir. Fakat bu mahzurlar yanında seçim 
tekniği ve seçimle ilgili önişlemlerin çok kısa gelme
sinin sonuçta seçim emniyetini ve seçime katılacak
ları ve seçmen kütüklerini ciddî olarak ve tehlikeli 
olarak rahatsız edecek bir unsur olduğunu Komisyo
numuz tespit etti. 298 sayılı Kanunun da hükümleri 
dikkate alınırsa seçimlerin sonbaharda yapılmasının 
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seçimlere mukaddem önhazırlıklar bakımından daha ı 
elverişli zaman ve mevsim şartlarını sağladığını tes
pit etti ve bir defaya mahsus olmak üzere, beş yılda, 
ülkemizdeki bir aylık veyahut on ikide bir bütçelerle 
bu işin götürülebileceğine karar verdi, bu şekilde tan
zim etti. 

Arz ediyoruz ve kanaatimiz budur efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili önergeler var, oku- j 

tuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Milletvekili Seçimi Kanunu 
Tasarısının dördüncü madde ikinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini müsaadelerinize arz ede
rim. I 

Şükrü BAŞBUĞ | 
Dördüncü maddenin ikinci fıkrası : «Her seçim 

dönemi son toplantı yılının 3 Nisan günü seçimin 
başlangıç tarihidir ve Haziran ayının ikinci Pazar gü
nü oy verilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının dördüncü 

maddesinin ikinci paragrafının aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. ' 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

«Her seçim döneminin son toplantı yılının 3 Ni
san günü seçimin başlangıç tarihidir ve Haziran ayı
nın ikinci Pazar günü oy verilir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının dördüncü 

maddesinde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasını Yü- I 
ce Meclisin takdirine saygıyla arz ederim. | 

Namık Kemal YOLGA 

1. Maddenin son üç fıkrasında, kâh «ara seçim» 
kâh «ara seçimi» denilmektedir. Daha doğru olduğu
nu sandığım ara seçim yazılışının tercih edilerek, yek
nesak şekilde kullanılması, 

2. Ara seçimler, maddedeki diğer konulardan ay
rı bir madde teşkil edecek derecede farklı bir konu
dur. Nitekim Anayasamız da seçim dönemi ile ara 
seçim konularını 77 nci ve 78 inci maddelerinde ayrı 
ayrı ele almıştır. Dolayısıyla Tasarı dördüncü mad- I 
desinin son üç fıkrasının yeni bir madde haline geti
rilmesi, 

3. Eğer Yüce Meclis bu ayırmayı kabul etmeye- I 
çekse, dördüncü madde kenarbaşlığının şu şekilde ya
zılması, «Seçim dönemi, seçimin başlangıcı, seçim 
günü ve ara seçimler.» I 

Zira, seçim gününden daha önemli olmasına rağ
men ara seçimler konusu kenarbaşlığında zikredilme-
miştir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Milletvekili Seçimi Kanunu 

Tasarısının dördüncü maddesinin sonuna, «Savaş se
bebiyle yeni seçimlerin veya ara seçimlerin yapılma
sına imkân görülemezse, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar ve
rebilir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa er
teleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabi
lir.» cümlelerinin eklenmesini ve madde başlığının da 
«Seçim dönemi, seçimin başlangıcı, seçim günü ve se
çimlerin geriye bırakılması» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Nihat KUBILAY 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Milletvekili Seçimi Kanunu Ta
sarısının dördüncü maddesinin üçüncü satırında «3 
Ağustos günü» sözcüğünden sonra; dördüncü satırda 
«Boşalma olması halinde» sözcüğünden sonra; aynı 
maddenin altıncı satırında «Ancak» sözcüğünden son
ra; son satırında «Bir yıl kala» sözcüğünden sonra 
virgül konulmasını arz ve teklif ederim. 

Nihat KUBİLAY 
BAŞKAN — Sayın Akyol, bir şey mi söylemek 

istiyorsunuz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkan, bu önergelerde yer alan 
tekliflerden bazıları (Fazla müzakereyi mucip olma
sın diye önden arz ediyoruz) Komisyonumuzca mü
zakere edildi ve kabul edildi. 

Sayın Yolga'nın önergesindeki, başlığa «Ara seçim» 
sözcüğü ilave edilmek suretiyle, önergenin üçüncü 
bendi kabul edildi efendim. Yani metin şöyle olu
yor, daha doğrusu dördüncü maddenin kenarbaşlığı 
şöyle oluyor. «Seçim dönemi, seçimin başlangıcı, se
çim günü ve ara seçim». 

Sayın Nihat Kubilay'ın önergesinde teklif ettiği 
dört virgülden ikisi uygundur ve bir tanesi de esa
sen Anayasa metnine de uygundur. 

Altıncı satırındaki «Ancak» sözcüğünden sonra bir 
virgül uygundur. 

Son satırdaki «Bir yıl kala» sözcüğünden sonra 
da bir virgül konulması, esasen Anayasa metnine pa
ralelliği de sağladığından Komisyonumuzca uygun 
mütalaa edilmiştir Sayın Başkanım. 

Bu kadar efendim. Arz ederim. 
BAŞKAN — «Bu kadar» diyorsunuz. Diğerleri

ne zamanı gelince... 
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Sayın Başbuğ, bir açıklamanız olacak mı efendim?.. 
Buyurunuz. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Sayın Öztürk aynı konuya temas ettiği ve gerekli 
açıklamayı yaptığı için ben de kısaca temas etmek isti
yorum. 

Biz evvelki uygulamalardan farklı olarak Anayasa 
ile seçim dönemini dört seneden beş seneye çıkan 
fakat bu dördüncü maddenin düzenlenmesine göre, 
seçimler Ekim ayında yapılacağına göre, Meclisin top
lanması, kuruluşunu tamamlaması, Hükümetin seçil
mesi ve hem yasama hem de yürütme organının va
zifeye başlaması, bütçenin aksaması gibi nedenlerle, 
üç aylık bütçe uygulaması konulacak ve yeni bütçe 
Nisan veya Mayıs aylarında kesinlik kazanacaktır. 
Dolayısıyla, Nisan veya Mayıs ayında kesinlik kaza-
nasıya kadar bütçe uygulaması bir evvelki iktidarın 
görüşüne, tutumuna, davranışına, prensiplerine göre 
devam edecektir. Halbuki, seçim yapıldıktan sonra 
iktidar değişmiş, parti değişmiş olabilir, parti ve hü
kümet değişmese bile, seçimdeki vaatlere göre hü
kümetin tutum ve davranışı, planı ve programı deği
şik olacaktır. 

Şu halde, Ekim ayında yapılan seçim, bir defa 
yasama organını da yürütme organını da ta Nisan, Ma
yıs ayına kadar bir evvelki hükümetin tutum, davra
nış ve planıyla bağımlı kılmaktadır. 

Ayrıca, Nisan ve Mayıs aylarında çıkacak bir 
bütçenin uygulama safhasına girmesi, yine sonbahara 
kadar uzayacağı için, o sene içerisinde bütçe uygula
masının da yeni görüşler istikametinde yapılması 
mümkün olmayacaktır. 

Şu halde, biz seçim dönemini beş seneye çıkar
makla bir şey kazanmamış olacağız. Eğer iktidar par
tisinin, hükümetin beş sene iktidarda kalması ve beş 
senelik bir icraat yapması isteniyorsa, bunu mutla
ka bahara almak zorundayız. Her ne kadar bahar
da yapılacak bir seçimde de en son yasama yılının 
sonundan iki - üç ay bir eksilme olmaktaysa da da
ha evvel hükümet icraatıyla ve bilhassa son sene ha
zırlamış olduğu bütçesiyle, politikasına, yatırımlarına, 
programlarına bir yön vermiş, katarını rayına oturt
muş olacağı için, kendi prensipleri istikametinde bir 
taraftan seçim yapılırken, bir taraftan da Devlet ve 
hükümet programı yürütme imkânı bulacaktır. 

O bakımdan, mademki biz yasama meclisleri se
çim süresini dört seneden beş seneye çıkardık, bu
nun geçerli olması, işler olması için de seçimleri ba
har aylarına almak zorundayız. Aksi takdirde Ana

yasayla getirdiğimiz düzenin aksine bir icraat yapmış 
oluruz. 

Durumu tensiplerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başfeuğ. 
önergenin lehinde ya da aleyhinde söz isteyen sa

yın üye?.. Aleyhinde Sayın Uyguner. Buyurunuz Sa
yın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Maddenin Yüksek Komisyonumuzca düzenleniş 
şekli son derece hesaba dayanmaktadır, yerindedir; 
çünkü Millet Meclisi seçimleri daha önceki durum
lar gözden geçirilecek olursa milletvekillerini son de
rece oyalayan bir olaydır. Konunun önemi meydan
da, mevcut milletvekillerinin tekrar seçilip seçilme-
mesi söz konusu olduğu bir dönemi ifade eder burada 
yer alacak olan hüküm. 

Yine tecrübe ile sabittir ki, seçimlerden üç, dört 
ay öncesinden başlanarak Meclise karşı bir ilgisizlik, 
bunun aksine seçimlere karşı büyük bir ilgi başlar. 
Dolayısıyla yasama faaliyetinin seçim faaliyeti daha 
önüne geçmiş olur. Şimdi biz burada 2 Nisanı seçim
lerin başlangıç tarihi olarak kabul edersek, buradan 
da bir kaç ay geriye götürmemiz lazım, yani bütçe ka
bul edildikten sonra, yılbaşından sonra Mecliste yasa
ma faaliyetine katılacak fazla bir milletvekili bula
mayız ve tecrübeler bunu göstermiştir. 

Burada kanımca son derece iyi seçilmiştir tarih, 
yaz aylarına getirilmiştir. Bu yaz ayları aşağı yukarı 
çiftçilerin hasat işlerinin sonuna geldiği bir tarihi ifa
de eder ve seçim tarihi de hasat işlerinin tamamen bi
tip köylünün, rençperin rahat bir döneme girdiği ta
rihi ifade eder. Bunun için hem milletvekilleri yaz 
tatili döneminde gidip seçim faaliyetleriyle ilgilenme 
imkânım bulacaklardır, yani yasama faaliyetlerini 
azaltmak durumunda kalmayacaklardır, hem de köy
lünün bilhassa, kırsal alanda çalışanların daha mü
sait bir zamanında seçim kampanyası yürütülecektir ve 
bu devrenin bittiği tarih olan 2 Ekim tarihinde de se
çim yenilenmiş olacaktır, bu cihetten bir kolaylık sağ
lanacaktır. 

ikincisi; biraz evvel Sayın Başkanımız açıkladı
lar, seçimler 6 Kasımda yapılacak. Şimdi 6 Kasımda 
seçim yapılacağına göre ve hem Anayasamızın, hem 
de getirdiğimiz şu Kanunun benimsediği hükme göre 
seçim 5 yılda bir yapılır. Aşağı yukarı burada konu
lan 2 Ekim tarihi kararlaştırılan 6 Kasım tarihine 
yakın bir tarihtir, yani seçimin 5 yılda bir yapılması 
esasını bu takvime göre gerçekleştirmiş oluruz. Seçim
ler 2 Hazirana alınacak olursa o takdirde müteakip 
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seçim 5 senede değil 4,5 senede yapılmış olur. Bu şe
kilde de bir mahzur tevlit eder, yani 5 yıl tamamlan
mış olmaz. 

Bu iki sebepten dolayı Komisyonca yapılan düzen
leme yerindedir, ben kabul oyu vereceğim takdirleri
nize arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; 
Sayın Uyguner Komisyonumuzun bütün gerekçe

lerini tekrarladı teşekkür ederiz. Katılmıyoruz, öner
genin kabul edilmemesini istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Başbuğ ve Sayın Öztürk'ün 

önergelerine Komisyon katılmadığını beyan etmekte
dir. önergelerin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... önergelerin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Yolga, Komisyon bir konuda önergenize uy
duğunu beyan etti, işleme koyayım mı efendim, öner
genizi, yoksa o iştirak etme halinde geri alacak mı
sınız? 

NAMIK KEMAL YOLGA — tzin verirseniz ye
rimden kısaca arz edeyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — önergenin bir nu

mara altında arz ettiğim kısmında metinlerde bir 
nevi boşalma olduğunu belirtmiştim, gerek eski Ana
yasadaki metinlerde, gerekse burada kâh ara seçimi 
diyor, kâh ara seçim deniyor. «Ara» burada sıfattır, 
sıfat niteliğindedir, dolayısıyla ara seçimi dememek 
gerekir kanaatindeyim, o nokta üzerinde durmadı
lar, bir daha dikkatlerinize arz ediyorum nihayet bir 
redaksiyon meselesidir ısrarlı değilim. 

BAŞKAN — O zaman geri de almanız mümkün 
olacak? 

NAMIK KEMAL YOLGA — Almıyorum, eğer 
Sayın Komisyon kabul buyururlarsa tabiatiyle mem
nun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, ara seçim olarak za
ten, bağışlasınlar kenar başlığa alınca otomatik ola
rak o fikre de katılmış olduk arz ederiz efendim. Za
ten redaksiyon meselesidir onu düzelteceğiz. 
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BAŞKAN — Yani 3 üncü fıkrayı «Ara seçim her 
seçim döneminde bir defa yapılır.» zaten bir defa ya
pılınca «Seçimleri» olmaz «Seçim» olur, doğrudur 
Sayın Yolga'nın beyanı. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — «Ara seçim» yerine «Ara seçimin 
üç ay içinde yapılmasına karar verilir» oluyor öyle 
mi efendim? 

NAMIK KEMAL YOLGA — Evet efendim. Do
layısıyla önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Kubilay'ınkine zaten katıldınız, virgüllere 

katıldınız değil mi Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Kısmen. 
BAŞKAN — Kısmen katıldınız. 
Sayın Kubilay kısmen katıldılar, ayrıca bir açık

lamanız olacak mı, önergenizi geri alıyor musunuz 
efendim, siz yokken katıldılar? 

NİHAT KUBİLAY — Efendim, iki önergem var
dı, birisi redaksiyonla ilgili, diğeri hakkında... 

BAŞKAN — Bir virgül konmuş, virgüle katıldı
lar bir kısmına, bir de savaş sebebiyle diye değil mi 
efendim? 

NİHAT KUBİLAY — Evet, müsaade ederseniz 
kısa bir açıklama yapacağım? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

NİHAT KUBİLAY — Şimdi, bu 4 üncü madde
de seçim dönemleri, seçimin başlangıcı, seçim günü gi
bi seçimin çeşitli safhalarını açıklayan hükümler mev
cut. Bendeniz bunu inceledikten sonra acaba seçim
lerin geriye bırakılma hali de olamaz mı diye Ana
yasamızı karıştırdım, buna uygun bir madde buldum. 
Acaba Muhterem Komisyonumuzda bunlar bilerek 
mi konmamıştır, maksatlı mıdır, yoksa başka bir şe
ye mi matuftur bilemiyorum, bu yönden bir önerge 
verdim bu maddenin sonuna «Savaş sebebiyle yeni 
seçimlerin, yapılamaması, yapılmasına imkân görül
mezse Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin bir 
yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bırakma 
sebebi ortadan kalkmamışsa erteleme kararındaki usu
le göre bu işlem tekrarlanabilir.» şeklinde seçim saf
halarından bir bölümdür bu, bu Tasarıda eksiktir, 
Komisyonumuz takdir eder ve Meclisimiz uygun bu
lurlarsa bir önerge olarak sundum, takdir Yüce Ko
misyonundur. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kubilay. Ya
ni Komisyon bir cevap verdiği takdirde önergenizi 
geri alabileceğinizi beyan ediyorsunuz? 

NİHAT KUBİLAY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Onun için evvela Komisyona bir 

soralım eğer sizi tatmin edici bir cevap verirlerse 
önergenizi işlemden kaldıracağım efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli Hocamızın iki 
önergesini bir mütalaa ediyoruz, iki virgül doğru
dur, hatta birisi Anayasaya bağlıdır demiştik. 

Bu önergeye gelince efendim, savaş sebebiyle se
çimlerin ertelenmesi konusu Meclisin göreviyle ilgili
dir ve Anayasanın 78 inci maddesinde düzenlenmiş
tir. Bu şekilde Seçim Kanununda düzenlenmeyecek 
bir olayla karşı karşıyayız, biz de Sayın Hocamız gi
bi bu meseleyi hazırlarken düşündük, fakat orada 
kalmasının daha doğru olacağını mütalaa ettik. Bu 
sebeple, eğer kendileri de hoşgörü ile katılırlarsa bu 
meseleyi burada bu şekilde bitirmekte yarar var. 

Teşekkür ederiz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. Yani 

bir yasama işlemidir diyorsunuz evet. 
NİHAT KUBİLAY — Önergemi geri alıyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ederim 

Sayın Kubilay, önergeniz işlemden kaldırılmıştır. 
Diğer önergeyi de kaldırıyorum, zaten dikkate 

alındı. 
Sayın üyeler; 4 üncü maddeyi yapılan değişiklik

lerle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Seçimin dönem bitmeden yenilenmesi 
MADDE 5. — Seçim dönemi bitmeden önce, se

çimin yenilenmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
ya Cumhurbaşkanınca karar verilmesi halinde, durum 
Bakanlar Kurulu tarafından kırksekiz saat içinde ilan 
olunur. 

Yenileme kararının verildiği günden sonra gelen 
altmışıncı günü takibeden ilk pazar günü oy verilir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
saym üye?.. Sayın Haznedar, Sayın öney, Sayın Fı
rat. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Saym Haznedar, buyurun efendim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bu 5 inci maddede 2 nci fıkra, «Yenileme kararı

nın verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü ta
kip eden ilk pazar günü oy verilir» hükmü var. Eğer 

I yanlış tespit etmedimse bunda bir yanlışlık var gibi 
I gelir bana, şimdi arz edeceğim sebeplerle : 
I 14 üncü maddeyi açtığınız zaman şu hüküm var; 
I birinci fıkranın sonu : «Siyasî partiler seçim kurul-
I larınm denetiminde yapılacak önseçimle, oy verme 
I gününden altmış gün önce adaylarını tespit ederler» 
I diyor. Bu 14 üncü maddeyle 5 inci maddeyi bir ara-
I da mütalaa ettiğimiz zaman parlamentonun seçimleri 
I yenileme hususunda karar verdiği gün siyasî partile-
I rin de adaylarının belli olmuş olması gerekiyor, hem 
I de önseçimle. 
I Şimdi burada bir imkânsızlık var. İkisinden birin-
I de bir düzeltme yapılması gerektiği kanısındayım. 
I Ben konuyu bir ölçüde tetkik ettim. Gerek Anayasa-
I mız, gerek halen yürürlükte bulunan Siyasî Partiler 
I Kanunu muvacehesinde durum şöyle oluyor : 

I Önce Anayasamıza göre, başlıca üç halde seçim-
j lerin yenilenmesi bahis konusu olabiliyor. Bunlar-
I dan bir tanesi, herhangi bir sebeple Türkiye Büyük 
j Millet Meclisinin seçimleri yenileme kararı almasıdır; 
I erken seçim. 
I İkinci husus, eğer Cumhurbaşkanı seçiminde dör-
I düncü oylamada son iki aday salt çoğunluğu, üye 
| tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadı ise, o tak-
I dirde otomatikman seçimler yenileniyor. 

I Üçüncü bir şekil hükümetin düşmesi ya da yeni 
I seçimden sonra 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun 
I tespiti kabil olmaz veya o Bakanlar Kurulu güvenoyu 
I alamaz ise, Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesini 
I talep edebiliyor. 
I Bu üç halde seçimler yenilenecek ve «Derhal» di

yor maddenin birinci fıkrası «Büyük Millet Meclisi 
I bu kararı alır almaz Bakanlar Kurulu 48 saat içinde 
I durumu ilan eder ve kararın alındığı günün ertesin

den başlamak üzere 60 gün sonra oy verilir». Oysa 14 
I üncü madde diyor ki, «60 gün önce önseçimler yapı-
I lir.» Burada bir çelişme var. Süreyi hesap etmek is-
I terseniz şöyle oluyor : 

I Seçim kararı alındıktan sonra yapılacak şey, yeni 
I seçimlere gidildiğine göre, herhalde evvela her parti 

kendilerine müracaat edecek adayların müracaatının 
neticesini alabilmek bakımından bir süre tanınacak-

I tır; asgarî. Bunu 10 gün deyin 15 gün deyin. 15 gün 
içinde adaylar müracaat edecekler. 

i Gene Siyasî Partiler Kanununun 40 inci' madde-
I sini tetkik ederseniz, orada diyor ki, «Adaylarda ara

nacak nitelikler her partinin kendi tüzüğünde göste
rilir.» O zaman bu tüzüğe göre, siyasî parti yönetimi 

I kendisine müracaat eden adayların evvela nitelik ba-
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kımından bir tetkikini yapacak. İkincisi, aday aday
larının yerine getirmesi gerekli olan birtakım vecibe
ler var. Mesela parasını yatırma gibi. «Acaba bun
ları yatırdı mı, yatırmadı mı?..» falan olacak. Demek 
ki, partinin konuyu tetkik etmesi bakımından seçim
lerin ilan tarihiyle asgarî 20 günlük bir süre içinde 
ancak bunlar yapılabilir. 

Sonra, gene Siyasî Partiler Kanununun 40 inci 
maddesinde diyor ki, «Siyasî partiler adaylarını as
garî önseçimin yapılacağı tarihten 20 gün evvel...» 20 
gün evvel Yüksek Seçim Kurulu önseçim yapılacağı 
tarihi ilan ediyor. Bir 20 gün daha bekleyeceksiniz, 
adaylarını bildirecek, önseçim yapılacak. Hepsi Tür
kiye'de aynı günde yapılıyor. Ondan sonra oy verme 
gününden 37 nci gün adayların kesin olarak Yüksek 
Seçim Kuruluna siyasî partilerce bildirilmesi günü 
oluyor. Arada 60'la 37, 23 günlük bir fasıla var. De
mek ki, bu süre adaylara yapılacak olan itirazların 
tetkiki ve kesin sonuca bağlanması süresi olarak dü
şünülmüş. Ondan sonra da oy verme gününe gidiyor
sunuz. Bu süreleri topladığınız zaman üç ayı aşıyor. 
105 gün gibi falan bir süre buldum ben, asgarîlerini 
almak suretiyle. O zaman altmış gün içinde seçime na
sıl gidecekler?.. Altmış gün önce siyasî parti parla
mentonun yeni seçimlere karar verdiği gün adayla
rını nasıl bildirme imkânına kavuşacak, hem de ön
seçimle?.. Burada bir çelişke var gibi geldi, eğer yan
lış tespit etmedimse. 

Sayın Komisyon bunu eğer aydınlığa kavuşturur-
larsa çok yerinde olacak. Bu maddenin kabulünden 
evvel 14 üncü maddedeki bu. hükmün ya tadili ge
rekir ya 14'te tadilat yapılacak ya 5 inci maddede ya
pılacak. Bu hususun nazarı itibara alınmadan burada 
bir karar verilmesi zannederim bizi hatalı bir sonuca 
götürecektir. 

Konuyu arz eder, teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Öney, buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Haznedar'ın izah ettiği hususa benzer bir 

husus da benim aklıma geldi. Ben de onu Komisyo
numuzun dikkatine sunmak istiyorum. 

Yine benim de atıfta bulunacağım kısım ikinci pa
ragraftır : Yenileme kararının verildiği günden son
ra gelen altmışıncı günü takip eden Pazar günü seçim
lerin yenilenmesi hususu. 

Şimdi, Anayasamızın 77 nci maddesi Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin herhangi bir nedenle seçimleri 
yenileme kararı almasına dayandırıyor meseleyi. Yine 
Anayasamızın 116 nci maddesi de, Cumhurbaşkanın-
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ca Meclisin feshedilerek seçimlerin yenilenmesi husu
sunu düzenliyor. 

Özellikle 116 nci maddede düzenlenen hususta şu 
var : Bakanlar Kurulu kurulduktan sonra güvenoyu 
alamazsa veya kırkbeş gün içinde yeni Bakanlar Ku
rulu kurulması mümkün olmazsa Cumhurbaşkanı ta
rafından seçimleri yenileme kararı verilebiliyor. 

Şimdi, bir önceki maddede kabul ettiğimize gö
re, seçimler Ekim ayının ikinci Pazar günü yapıla
cak. Ekim ayının ortasında yapılan bir seçimin so
nuçları herhalde Kasım ayının başında neticelenmiş 
olacaktır. Kasım ayında hükümetin kurulması için 
bir kişi görevlendirilecek. Hükümet kuruluşu çalış
maları yapılacak ve muhtemeldir ki, Kasım ayının baş
larında veya ilk haftasında Bakanlar Kurulu listesi 
Cumhurbaşkanına verilecek, Mecliste program okuna
cak ve o Bakanlar Kurulunun güvenoyu alıp alma
dığı o safhada belli olacak. Kasımın 10'u gibi bir ta
rihte Bakanlar Kurulunun güvenoyu almadığı saptan
dığı takdirde ve kırkbeş gün içinde yeni bir Bakanlar 
Kurulu kurulamadığı takdirde, dediğiniz zaman Ara
lıkın sonlarına gelinmiş oluyor, kırkbeş günün sonu. 
Aralıkın sonunda yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı 
belli olduğundan seçimlerin yenilenme kararı alına
cak. Altmış gün sonrası Şubat ayının son gününe gel
miş oluyor. Bu demektir ki, Şubatın sonunda veya 
Martın ilk Pazarında Türkiye'de seçim yapılması la
zım. Herhalde kış şartlarında Türkiye'de seçimin ya
pılamayacağı herkesçe kabul edilen bir husustur. O 
takdirde, 5 inci maddenin bu 2 nci fıkrası olamaya
cak bir şeyi bağlayıcı hale getirir bir düzenleme biçi
minde ortaya çıkıyor. Yani, Sayın Haznedar'ın alt
mış günün hesabında verdikleri bir dikkat çe
kici unsur, konunun mevsim açısından da dikkat çe
kici bir husus taşıdığını ifade ediyor zannediyorum. 

Öteki husus, Anayasanın 77 nci maddesinde belir
lenen husus da belki Türkiye Büyük Millet Meclisi 
seçimi yenileme kararı alırken bu mevsim meselesini 
göz önünde tutabilir; fakat 116 nci maddede daha 
bağlayıcı hususlar var. Birincisi bu dediğim mesele, 
kırkbeş gün içinde yeni Bakanlar Kurulunun çıkama
ması; ikinci mesele de Bakanlar Kurulunun bir ne
denle güvensizlik oyu alması. Bir Bakanlar Kurulu
nun güvensizlik oyu alması da herhangi bir mevsime 
rastlayabilir ve ondan kırkbeş günde yeniden kurula
maması veya altmış gün sonra seçimlerin yenilenme
si hususu yine kışın ortasına bir seçimi getirebilir. 
Onun için bu meselede eğer ben yanlış hesap yap
mıyorsam ve doğru yorumluyorsam Komisyonumu
zun dikkatini çekmek isterim. Bunu burada birlikte 
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düzeltici bir yola koyalım. Eğer benim de hesapla
rım doğru ise. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, müsaade 

ederseniz yerimden arz edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Efendim, seçimlerin yenilen

mesi Anayasanın 77 nci maddesinde yer verilmiş bir 
husustur. Hangi şartlarla seçimler yenilenir, dönem 
bitmeden, belirtilmiştir. Ancak bu, seçimlerin akabin
de vukubulduğu zaman, partilerin daha bir önceki se
çim dönemindeki listeleriyle seçime gitmesine karar 
vermektir; ancak seneler sonra olursa, o zaman yeni 
bir önseçim yapma mecburiyeti hâsıl olur. Yeni ön
seçim demek, 14 üncü maddenin tatbik edilmesi de
mektir. 14 üncü maddenin tatbik edilmesi de, biraz 
önce söylendiği gibi zamanla mukayyettir. Buradaki 
zaman böyle bir maddenin tatbikine imkân verme
mektedir. Bu maddenin Komisyon tarafından açık
lanması veya geri alınarak bu hataların düzeltilmesi 
gerekir. 

ikincisi; Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisince seçimlerin dönem sonucu beklen
meden yenilenmesine karar verilmesi halinde, duru
mun Bakanlar Kurulu tarafından ilanı mevzubahistir. 
Acaba buradaki önseçimin Cumhurbaşkanının veya 
Meclisin kararından itibaren mi, yoksa ilanını mütea
kip mi olması hususunda da benim tereddüdüm var
dır? Bu hususların açıklanmasını istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Komisyon; buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Evvela Sayın Haznedar'a teşekkür ederiz. Biz ger

çekten 14 üncü maddeyi normal seçim süresini dik
kate alarak düzenlemişiz. Madde, seçimlerin yenilen
mesi kararı verildiği zaman ortaya çıkan durumu çö
zemiyor. Binaenaleyh, maddeyi geri alacağız ve bu
nu yeniden düzenleyeceğiz, bunu bir kere daha tartış
mamız gerekiyor. 

Sayın Öney'e de teşekkür ederiz. Yalnız, gerçek
te Sayın öney'in ileri sürdüğü hususu Komisyonu
muz tartışmıştı ve dendi ki, Cumhurbaşkanı tarafın
dan seçimlerin yahutta Parlamentonun yenilenmesi 
kararının verilmesi ilkesi kabul edilince, içinden çı
kılmaz bir duruma geliyor. Gerçekten bazan kışın 
seçim yapmak gerekliliği arkadaşımızın ileri sürdüğü 
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gibi ortaya çıkıyor. Ya seçimlerin Cumhurbaşkanı 
tarafından yenilenmesini kabul edeceğiz veyahutta bu 
mahzuru göze alacağız. O zaman ne olacak?.. Te
menni, yolların yapılması, açıklanmadı veyahutta bu 
durumu görerek Meclisin krize meydan vermemesi
dir, bu da ihtimal dahilindedir. Bunun için başka bir 
çözüm yolu yoktur. 

Sayın Haznedar'ın ileri sürdüğü husus kesinlikle 
düzenlenmesi gerekiyor, onu düzenleyeceğiz. Onun 
için 5 inci maddeyi geri alıyoruz efendim. Çünkü, 
5 inci maddenin ikinci fıkrasında, «... yenileme kara
rının verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü 
takiben ilk pazar günü oy verilir.» deniliyor. Sayın 
Başkanım; bütün bu süreleri yeni baştan incelemek 
lazım. Çünkü, 14 üncü maddede, «... altmış gün ön
ce gösterilir...» diyoruz ki, imkânı yok; yani mümkün 
değil. 14 üncü madde normal vaziyette durumu mü
talaa edebilir; fakat 5 inci maddeyle bağdaşmıyor 
efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi bir defaya mahsus olmak 
üzere geri istiyorsunuz değil mi Sayın Aldıkaçtı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan; bir soru lütfe
der misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; 
Sayın Komisyon Başkanının yaptıkları açıklama 

tabiî yerindedir. Yani, Anayasayla Cumhurbaşkanına 
Meclisi feshetme yetkisi verdikten sonra ve seçimle
rin yenilenmesine yol açacak bir düzenleme yaptık
tan sonra muhtemeldir ki, böyle bir riski göze almak 
zorunda kalıyoruz; fakat benim belirttiğim tarihler 
aslında çok teorik ve havada tarihler değildir. Ba
kanlar Kurulunun güvenoyu alamaması ve kırkbeş 
gün içinde de yeniden Bakanlar Kurulunun kurulama
ması olayı, bir seçim yapıldıktan sonrak ilk birkaç 
aylık döneme rastlar, onun dışında biraz olağanüstü 
bir durumdur. O zaman bu mesele ister istemez be
nim orada yaptığım hesaba göre şubat ayma rastlı
yor. Bu riski göze alacağız; ama şubat ayında Tür
kiye'de seçimin yapılması meselesini de; yani olma
yacak bir duaya «amin» demek şekline getirmemek 
lazımdır. 

Ben Komisyonumuzdan istirham ediyorum, ma
demki maddeyi yeniden düzenlemek için geri alıyor
lar, «İlla bu altmış gün sonraki ilk pazar günü se
çim yapılır» ibaresi üzerinde de lütfen bir kere daha 
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düşünsünler. Yani, belki mümkündür ki, «ilk elveriş
li şartta seçim yapılacak» demek doğrudur, ya da 
«Cumhurbaşkanı Meclisi feshederken seçim tarihini 
de saptar» demek belki daha doğrudur. Çünkü, şu
batın lO'una rastlayan bir seçimi Türkiye'de yapmak 
hiçbir şekilde mümkün değildir Sayın Başkanım. Bu
nu bir kere daha gözden geçirmelerini istirham edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 92 nci Birleşimin Iklinci 
Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığı yerden devam ediyoruz. 
6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Seçim çevreleri ve çıkaracakları milletvekili sayı

sının alanı. 
MADDE 6. — Seçim çevreleri ve her seçim çev

resinin çıkaracağı milletvekii sayısı, Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından, nüfus sayım sonuçlarının açık
lanmasından itibaren en geç altı ay içinde, 3 üncü 
madde uyarınca tespit edilerek Resmî Gazete, radyo 
ve televizyonla ilan edilir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı? 

NECİP BİLGE — Evet efendim, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Bu madde bakımından söyleyeceğimi iki noktada 

toplamak mümkün bulunmaktadır. Birisi redaksiyon
la ilgilidir; o da maddenin kenar ballığını ilgilendir
mektedir. Maddenin kenar başlığında «Seçim çevre
leri ve çıkaracakları milletvekili sayısının ilanı» de
nilmektedir. Şimdi, burada «sayının ilanı» tabiri var
dır. Esasen, daha doğrusu «ilan» tabiri, sadece mil
letvekili sayısına mı matuftur, sadece onunla mı il
gilidir; yoksa seçim çevreleriyle de ilgili midir? 

BAŞKAN — Sayın Öney, tabiî soru değil de, bir 
daha gözden geçirmelerini temenni etmek oldu. Te
şekkür ederim. 

Sayın üyeler; Komisyon 5 inci maddeyi bir defa
ya mahsus olmak üzere geri istediği için S inci mad
de Komisyona geri verilmiştir efendim. 

Sayın üyeler; Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati : 16.15 

Öyle olduğu takdirde, bunun biraz değiştirilmesi 
icap ettiği kanaatindeyim; çünkü milletvekili sayısı
nın ilanı söz konusu, bu ilan edileceı;; aynı zamanda 
«seçim çevreleri» de, mi olan edilecektir? 

Bu bakımdan «ve» bağlacı iki tarafı birbirine yak
laştırma bakımından biraz zayıf gelmektedir. Bu iti
barla «Seçim çevrelerinin ve çıkaracakları milletve
kili sayısının ilanı» denilmesi uygun olur. Eğer, se
çim çevreleri de ilan edilecek ise; yok değilse, başka 
türlü ifade etmek gerekir. Yani, burada «ve» bağla
cı iki tarafı tam olarak bağlamıyor. Onun için «Se
çim çevrelerinin ve çıkaracakları milletvekili sayısı
nın ilanı» demek daha uygun olacaktır. 

İkinci nokta da şudur: 
Maddenin içeriğine göre, seçim çevreleri nüfus 

sayımının sonuçlarının açıklanmasından itibaren en 
geç altı ay içerisinde Yüksek Seçim Kurulunca tespit 
edilecek ve 3 üncü maddeye göre de ilan edilecek
tir. 

Bu, ilerideki seçimler için doğru; fakat önümüz
de yapılacak olan, yani şu Seçim Kanununun yürür
lüğe girmesinden sonra yapılacak olan ilk genel se
çim için bu yeterli değil gayet tabiî ki. Onun için ay
rıca bir geçici madde koymak icabeder. Halbuki ta
sarıya baktığımızda bu hususla ilgili olmak üzere 
geçici madde yoktur. Onu ileride, zamanı geldiğinde 
ele alırız. Ben şimdiden, Komisyonu bu bakımdan 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16.35 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Ali Nejat ALPAT 
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uyarmak istiyorum. Yani, bu madde ile ilgili olmak 
üzere ileride bir geçici madde konması uygun ola
caktır. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ya
pılacak ilk genel seçimlerde başka bir süre koymak 
icabeder. Mesela, «Kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren 15 gün veya 20 gün içerisinde bu ilanın ya
pılması gerekir» şeklinde olabilir. Çünkü nüfus sa
yımı 1980'de yapılmıştır, neticeler ibn edilmiştir ve 
6 ay geçmiştir. Yeni bir nüfus sayımı da söz konu
su değildir ilk genel seçim bakımından. Bu itibarla, 
o hususta ayrıca bir geçici madde konulmasının la
zım geldiğine işaret etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Muhterem Hocamızın her iki mütalaasına da ka

tılıyoruz. Kenar başlıktaki birinci cümleyi «Seçim 
çevrelerinin ve çıkaracakları milletvekili sayısının 
ilanı» tarzında düzeltiyoruz. 

Kendilerinin de söylediği gibi, bu mesele geçici 
madde ile ilgilidir. Not ediyoruz. Yeri geldiğinde be
raberce Hocamızla irtibatlı olarak bu meseleyi dü
zenlemeye çalışırız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkül' ederim efendim. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili Sayın Genc'in 

önergesi var okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Seçim Yasa Tasarısının 6 ncı 

maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ederim. 

Kamer GENÇ 
«Bu kararlara 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü

kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Yasanın 
131 inci maddesine göp Yüksek Seçim Kuruluna iti
raz edilebilir.» 

BAŞKAN — Sayın Genç önergeniz üzerinde bu
yurun efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

3 üncü maddede yedi milletvekilini aşan illerin 
seçim çevrelerine bölüneceğini ve bu seçim çevreleri
nin tespitinde ilçelerin mesafe durumu, ulaşım, ha
berleşme imkânları, milletvekili sayısı ile beraber bu 
gibi durumların da göz önünde tutularak, Yüksek 
Seçim Kurulunca, ilçelerin taksim edileceği ilkesi be
lirtilmiştir. 

Kanaatimiz odur ki, Yüksek Seçim Kurulunun bu
rada yaptığı işlemler, idarî nitelikte Kr işlemdir, ida
rî nitelikteki işlemlerin, Yüksek Seçim Kurulu üze
rinde bir yargı mercii olmaması nedeniyle hiç olmaz
sa, Yüksek Seçim Kurulu nezdinde ilgililere bir iti
raz hakkı vermek lazımdır. 

Biz, bu 3 üncü madde üzerinde yaptığımız ko
nuşmalarda birtakım ilkeleri dile getirdik. Aslında, 
bu getirilen sistemle Yüksek Seçim Kurulu, gerçek
ten, bu konuda çıkaracağı kararlar nedeniyle birta
kım eleştirilere maruz kalacaktır elbette ki. Partiler 
devamlı olarak diyecek ki, «Şu ilçe ile şu ilçeyi bir-
leştirse idi ben daha iyi bir sonuç alabilecektim; fa
kat onunla öbürünü birleştirdi ben bu sebeple seçimi 
kaybettim» gibi birtakım münakaşalar sürüp gide
cektir. 

Yine bu 3 üncü maddenin müzakeresi sırasında 
ben de, sordum, Sayın Yarkın da sordular; dediler 
ki, «Dokuz milletvekili çıkaran bir seçim ilinde siz 
bunu 3 - 3 - 3 şeklinde mi taksim edeceksiniz, yoksa 
5 - 4 şeklinde mi taksim edeceksiniz?.. Yani, Komis
yonun belirteceği ilke ne olacak?.. 3 - 3 - 3 şeklinde 
mi seçim çevresine ayrılacak, yoksa 5 - 4 şeklinde mi 
ayrılacak?..» Komisyonumuz bunu belirtmediler. 
Gerçi genel ilke olarak tek rakamını esas alıyor; ama, 
5 tek tamam; fakat 4 nasıl olacak?.. Bu konuda bir 
cevap verilmedi. 

Yine, ilçelerin mesafe durumları, ulaşım ve haber
leşme imkânları hususları var. Yani, Yüksek Seçim 
Kuruluna burada tam bir muhtariyet ya da işlem te
sis ederken, daha doğrusu ilçe seçim çevrelerini ta-
yin ederken tamamen muhtar bırakmamış yasa. Di
yor ki, şu, şıı ilkeleri göz önünde tutacaksın. 

O ilkeleri 
man ilgili partiye yahut da Yüksek Seçim Kuruluna 
itiraz hakkına 

göz önünde tutmadığı takdirde, o za-

sahip olan, menfaati haleldar olan ki
şilere de böyle bir itiraz hakkını vermek bence ye
rinde bir şey olur. En azından, Yüksek Seçim Kuru
lunun bu konuda tesis ettiği işlemlerin, neden dolayı 
o şekilde ilçe seçim çevrelerine ayırdığının ilgililer 
tarafından bilinmesi imkânı doğar. Yani, en azından 
Yüksek Seçim Kurulu bir karar verecektir ve bu ka
rarda da bir gerekçe olacaktır. 

Bu itibarla, verecekleri kararlarda benimsedikleri 
ilkelerin de di£er birtakım seçim çevrelerinde de ge
çerli olması ilkesi ortaya çıkacaktır. 

Gerçi, «Biz burada itiraz hakkını tanırsak, Yüksek 
Seçim Kurulu politize olacaktır ve çok yük altına gi
recektir» denilebilir; ama zaten şu maddeye göre, 
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Yüksek Seçim Kurulunun alacağı kararlardan dolayı 
birtakım tenkitlere uğrayacağı ilkesinin varlığı kabul 
edilmiştir. 

298 sayılı, Seçmen Kütükleri ile ilgili Kanunun 
131 inci maddesinde «Her türlü seçimin devamı sıra
sında Yüksek Seçim Kurulunun ittihaz eylediği veya 
itiraz yoluyla verdiği kararlar dışında..» denmektedir. 
Yani, Yüksek Seçim Kurulunun verdiği kararlar, aslın
da 131 inci maddeye göre itiraz konusu edilmiyor. 
Benim verdiğim önerge ile getirmek istediğim sistem
de, bu nedenle resen verdiği kararlara bir itiraz mü
essesesini getiriyorum. Eğer bir itiraz sistemini kabul 
edeceksek, bunun hakkaniyete uygun olabileceğine 
inanıyorum. Yüksek Seçim Kurulu bir hata da yapabi
lir. Resen bir karar veriyor. Bu karar hakkında hiç 
olmazsa bir münakaşa etme imkânını ilgili partililere 
vermekte büyük adalet duygusu olacağına inanıyorum. 

Durum Yüce Genel Kurulun takdirlerine arz 
edilir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Sayın Genc'in önergesinin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?.. 

M. FEVZİ UYGUNER — Aleyhinde Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Genç, önergesinde «Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından, nüfus sayım sonuçlarının açıklanmasından 
itibaren en geç altı ay içinde 3 üncü madde uyarınca 
tespit edilerek Resmî Gazete, radyo ve televizyonla 
ilan edilir.» şeklindeki hükme bir itiraz yolunun açıl
masını istemektedir. İtiraz nereye yapılacaktır?.. Gene 
önergeye göre, Yüksek Seçim Kuruluna. Kararı veren 
kimdir?.. Yüksek Seçim Kurulu kararı verecektir za
ten. Yüksek Seçim Kurulu bir idarî organ değildir ve 
vereceği karar da idarî mahiyette bir karar değil
dir. Seçim faaliyetiyle ilgili olarak Anayasanın ve 
Seçim Kanununun kendisine tevdi ettiği yetkiye daya
narak verdiği bir karardır. Bu, idarî bir mesele ola
rak mütalaa edilemez. Tamamen özel bir hükmü, 
özel bir hususu derpiş etmektedir. Yani, seçim faa
liyetleriyle ilgili bir karar verecektir ve bunu ilan ede
cektir. Bu kararı Yüksek Seçim Kurulu vereceği için, 
artık bunun kesin olması lazım, itiraz söz konusu ola
maz. 

Şayet burada bir açıklık görmemişlerse Sayın 
Genç, o takdirde maddenin altına «Yüksek Seçim 
Kurulunca bu hususta verilecek karar kesindir.» diye 

bir hüküm eklemek lazımdır. İtiraz etmek şöyle dur
sun, çünkü, karan veren zaten Yüksek Seçim Ku
rulu. Binaenaleyh, ayrıca itirazın söz konusu olma
ması gerekir. 

Öyle anlıyorum ki, Sayın Genc'in dili varmıyor; 
ama «Bu kararlar üzerine Danıştaya itiraz edilsin» 
demek ister; ama bir parça o kadar da pek belki 
cesaret bulamadı, mümkün değil, Yüksek Seçim Ku
rulu, kendisine Anayasa ile verilen bir yetkiyi kul
lanarak karar verecektir, bunun artık itirazına lüzum 
da yoktur, tekrar incelenmesine de gerek bulunma 
maktadır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon?.. 
KAMER GENÇ — Sayın Uygunertn konuşmasın

da sataşma var Sayın Başkan, müsaade ederseniz açık
layayım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir sataşma değil, görüşü
nüze karşı bir görüş var. Siz de açıkladınız, o da di
yor ki, «Bu şekilde değildir, böyle olması lazımdır.» 

KAMER GENÇ — Danıştayı nereden çıkarıyor
lar? 

BAŞKAN — Danıştayı ben bilemem nereden çı
kardığını. 

KAMER GENÇ — Acaba kendileri antipati mi 
duyuyorlar Danıştaya Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, aziz arkadaşlar; 

Başkanlık Divanına olan sonsuz saygımızı bütün 
üyelerimiz gibi, biz de, şimdiye kadar tutumumuzla 
gösterdik; fakat şimdi Sayın Kamer Genc'in verdiği 
önerge üzerinde tartışma yapılırken, bu tartışmaya 
konu teşkil eden önergenin Komisyonumuzda tartışıl
madığını açıklamak isterim. Bu önerge, Komisyonu
muzda tartışılmamıştır, çünkü Yüce Meclisin aldığı 
kararlara aykırı olarak, Komisyonumuza öğleden son
ra bugün saat üçte getirilmiştir. Biz, bu önergenin, 
zamanında Komisyonumuza verilmediğini, incelenme
diğini ileri sürerek, getiren memur vasıtasıyla Yüce 
Başkanlık Divanına iade ettik ve tekrar emir bu
yurdunuz, bize yeniden gönderildi. 

Bu bir temenni değildir, üzerinde tartışılması ge
reken bir önergedir ve aldığımız karar gereğince de 
önergeler bir gün evvel saat akşam altıya kadar veril
mesi lazımdır. Bundan dolayıdır ki, Komisyonumuz 
bu önerge üzerinde tartışma fırsatını bulamamıştır; 
evvela bunu arz ederim. 
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Bununla bera'ber, Anayasamızın 79 uncu madde
sinin son fıkrası, «Yüksek Seçim Kurulunun karar
ları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz» diyerek, 
belki, Sayın Uyguner'in endişelerini ortadan kaldır
maktadır ve bu Anayasa maddesine rağmen, nereye 
başvurulacağı, Yüksek Seçim Kuruluna bizzat kendi 
kendisine itiraz etmdk sorunu ortaya çıkmaktadır. Ya
pılan tasarruflar ise, altıncı maddede gayet açık şe
kilde belirtilmektedir. Saym Uyguner'in görüşlerine 
olduğu gibi katılıyorum, bu bir düzenlemedir ve buna 
karşı bir itiraz ne olabilir? Bunu bulmak mümkün 
değildir ve yeni bir karar konusu olacaktır. Bun
dan dolayı katılamıyoruz. Katılamıyoruz; ama dedi
ğimiz gibi Sayın Başkanım, şimdi bu soruyu Anayasa 
hükmü muvacehesinde kolayca hallettik; fakat eğer 
Anayasa hükmü olmasaydı nasıl tartışacaktık, mü
zakerelerin kesilmesini mi talep edecektik? Bunu si
zin yüksek takdirlerinize sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan; 
yalnız, müsaade ederseniz, 18 Nisan 1983 tarihli 85 
inci Birleşimde alınan kararı bir kere de birlikte oku
yalım: 

Bu karar içinde, (c) fıkrasında, yani 4 üncü mad
denin (c) fıkrasında, «Değişiklik önergelerinin en geç 
bir gün önce mesai bitimine kadar verilmesi ve öner
gelerin aykırılıklarına göre tasnif için üç kişilik bir 
heyetin kurulmasının temenni olarak duyurulmasına» 
diye bir karar vardır ve bu oylanmadan temenni edil
miştir. Bu temenni Genel Kurulca tasvip görmüştür 
kesinlikle. Yani, Saym üyeler, Genel Kurulun tema
yülüne uygun olarak önergelerini, doğrudur, madde 
görüşmelerinden evvel bir gün önce verirlerse iyi olur, 
demektedir bu fıkra; ama bir sayın üye, Genel Ku
rulun bu temayülüne uymuyorsa, buna da «Neden 
uymadın?» diye bir şey söylemek hakkına sahip de
ğiliz, sadece kendisinin, o durumu takdiri ile o nok
tada bırakmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bu bir te
menni kararıdır. 

Sayın Genç, önergesini bir gün önce vermemiş, 
'bugün vermiş olabilir. Kaldı ki, biraz evvel, Sayın 
Başkan, siz de açıkladığınız, Anayasadaki açık hüküm 
karşısında bugün cevap verdiniz, bunun yanında da 
engin tecrübeniz ve bilgilerinizle Komisyon Başkanı 
olarak, önergeleri mutlaka Komisyona götürme te
mayülünüzü takdirle karşılıyorum; ama komisyon 
başkanları, her zaman komisyonları adına rahatlıkla 
cevap verme hakkına da sahiptir. Zaten bu da ya
pıla gelmektedir.. 

Bu bakımdan, önergeye katılmadığınızı beyanla oy
layacağım efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, sizin bu açık
lamanız üzerine bir açıklamada bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Temenni kararına uymadığım 

söylendi. Şimdi burada üyelerin temenni kararına 
uyabilmeleri için her gün kaç maddenin müzakere 
edilebileceğinin önceden bilinmesine bağlı. Biz geçen 
gün, evvelsi gün iki maddeyi üç gün müzakere ettik, 
bugün verdiğim önerge ise, altıncı madde ile ilgili. 

BAŞKAN — Sayın Genç, size de hak veriyorum 
da bir noktada, haksızlığınız şurada, müsaade eder
seniz, onu da açık seçik söyleyelim artık: Bu kadar 
ağır çalışma temposu içinde önergelerin çok süratle 
verilmesi, «Efendim, biz bu maddelerin geleceğini 
bilmiyorduk» diye bir şey söz konusu değil ki. Gayet 
ağır bir çalışma temposu içindeyiz. Kaçıncı birleşim
dir henüz daha altıncı maddedeyiz. Çok süratli gidil
diği takdirde bu itirazınız geçerlidir, şu anda geçerli
liğini kabul edemiyorum, müsaadenizle. 

Sayın üyeler, Sayın Genc'in önergesinin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Komisyon kabul etmemektedir efendim. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler, altıncı maddeyi, Sayın Bilge'nin öne
risi üzerine, Komisyonun da kabulü ile «seçim çevre
lerinin» biçiminde değiştirilmiş haliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Altıncı 
madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, yedinci maddeden evvel, Sayın Yol-
ga'nın, yeni bir yedinci madde ilavesine ilişkin öner
gesi var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Milletvekili Seçim Kanunu Tasarısının ikinci bö

lümüne, mevcut 7 nci maddeden önce, metnini aşağı
da arz ettiğim yeni bir maddenin konmasını Yüce 
Meclisin takdirine saygıyla sunarım. 

Namık Kemal YOLGA 
Oy kullanamayacak olanlar 
Madde 7. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve 

Seçmen Kütükleri Kanununun 7 nci maddesi ile 
Anayasanın 67 nci madde son fıkrasında yazılı olan
lar, milletvekili seçimlerinde oy kullanamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Yolga, bir açıklama yapmak 
üzere buyurun. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlar; 

Milletvekili seçimlerinde oy kullanamayacaklar 
diye, şüphesiz, bir konu var. Bu konu Seçimlerin Te-
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mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunda nazara alınmış, 7 nci madde ile düzenlenmiş. 

Diğer taraftan, elimizdeki Tasarının 36 nci mad
desinde adını ettiğim, Seçimlerin Temel Hükümleri 
Kanununa genel bir yollama var. Dolayısıyla Seçim
lerin Temel Hükümleri Kanununun 7 nci maddesi 
elbette ki geçerli olacaktır. Yalnız, yeni Anayasamı
zın 67 nci maddesinde oy kullanamayacaklar konu
sunda hem Seçimlerin Temel Hükümleri Kanunun
daki 7 nci maddenin muhtevası tekrarlanmış, hem de 
onlara ceza ve tevkifevlerinde bulunan tutuklular ve 
hükümlüler kategorisi de eklenmiştir. Binaenaleyh, 
sırf 36 nci maddesindeki genel yollama ile iktifa eder
sek Anayasanın bu hükmünün açıkta kalması duru
muna düşmüş olacağız; o itibarla yeni maddeyi öner
dim. 

Diğer taraftan, bir hususu daha tasrih edeyim; 
36 nci maddedeki umumî affa rağmen, 298 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesini zikredişimin sebebi, eğer yal
nız Anayasadaki hükmü bu Tasarıya koyduğumuz 
takdirde 7 nci maddenin geçerliliği bakımından bir 
tereddüt durumu doğabileceği düşüncesidir. 

Saygıyla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Yolga'nın önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen Sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIK AÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Komisyonumuzun kanaati, Anayasamızın 67 nci 
maddesinin son fıkrası ve Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Kanununun, 298 sayılı Ka
nunun 86 nci maddesi sorunu çözmektedir. Yeni bir 
maddeye gerek yoktur, onun için katılamıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon, «Yeni bir maddeye ge
rek yoktur» diyerek, Sayın Yolga'nın yeni bir madde 
ilavesine ilişkin önergesine katılmadığını beyan etmek
tedir. önergenin dikkate alınıp alınmamasını oyları
nıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alınması 
Kabul edilmemiştir efendim. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Seçim öncesi İşleri 
Seçilebilme 
MADDE 7. — Otuz yaşını dolduran her Türk 

vatandaşı milletvekili seçilebilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun bir açıklaması var mı?.. Yok. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili önergeleri okutu

yorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Milletvekili Seçim Kanunu 

Tasarısının 7 nci maddesinin 8 inci maddeyle birleş
tirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz ve teklif 
olunur. 

Saygılarımla. 
özer GÜRBÜZ 

Milletvekili Seçilme Yeterliliği 
MADDE 7. — Milletvekili seçilebilmek için; 
1. Seçim günü itibariyle 30 yaşını doldurmak ve 

Türk vatandaşı olmak, 
2. En az ilkokul mezunu bulunmak, 
3. Kısıtlı olmamak, 
4. Yükümlü bulunduğu askerlik hizmetini yap~-

mış olmak, 
5. İzinsiz olarak yabancı devlet hizmetinde bu

lunmamak, 
6. Kamu hizmetinden yasaklı olmamak, 
7. Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha 

fazla hapis yahut süresi ne olursa olsun ağır hapis 
cezasına hüküm giymemiş olmak, 

8. Affa uğramış olsalar bile, zimmet, ihtilas, irti
kap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suç
larla, istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suç
ları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, 
Devlet sırlarını açığa vurma ve Türk Ceza Kanunu
nun İkinci Kitabının 1 inci babında yazılı suçlardan 
biriyle hüküm giymemiş olmak, 

9. Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep 
veya bölge* farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açık
ça tahrik etme suçlarından hüküm giymemiş olmak, 

10. Türk Ceza Kanununun 536 nci maddesinin 
birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemler
le, aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, 
üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı ey
lemleri siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten hü
küm giymemiş olmak. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Seçim Kanunu Tasarısının 

Seçilebilme ve Seçilmeme şartlarını belirleyen 7 nci 
ve 8 inci maddeler, ilkeleri belirlediği halde; seçim 
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öncesi işleri bölümünde yer almıştır. Bu iki madde, ı 
birbirinden ayrılmasına gerek olmayan hükümleri ih
tiva ettiğinden, her iki maddenin birleştirilerek 7 nci 
madde olarak birinci bölüme aktarılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 
Seçilebilme 
MADDE 7. — 30 yaşını dolduran her Türk va

tandaşı milletvekili seçilebilir. 
Ancak, aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçile

mezler : 
(Madde metni 8 inci maddeden aynen alınacaktır.) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Milletvekili Seçimi Kanunu

nun 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi 
arz ve teklif olunur. 

Özer GÜRBÜZ 
MADDE 7. — Seçim günü itibariyle 30 yaşını 

dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir. 
BAŞKAN — Sayın Gürbüz, 2 maddenin birleşti

rilmesini istemekle birlikte, daha sonra sadece 7 nci I 
madde için de bir önergeniz var ve bu önergeniz de 
aşağı yukarı bir diğer önergenizin aynı; 1 inci fıkrası 
olarak «Seçim günü itibariyle otuz yaşını doldurmak 
ve Türk vatandaşı olmak...» Sayın Gürbüz, hangisini 
açıklamak istiyorsunuz efendim?.. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, 1 inci öner
gem kabul edilmez de ret edilirse, 7 nci madde olarak 
kabul edilir diye verdim önergemi. Birlikte mütalaa 
edelim efendim. 

BAŞKAN — Birlikte mütalaa edelim. Çünkü, 
birisi ret edildiği takdirde, diğeri de zaten aynı emsal 
olacağı için, birlikte görüşelim efendim. 

Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Önergemizin anaamacı; yasa sistematiği bakımın

dan düzenleyebilmek tir. Şöyle ki; 7 nci maddede se
çilebilme başlığı altında «30 yaşını dolduran her Türk 
vatandaşı milletvekili seçilebilir.» denilmekte ve ku
ralını koymaktadır. Sanki hiç istisnası yokmuşçasına, 
bir genel kural, «30 yaşını dolduran her Türk va
tandaşı milletvekili seçilebilir» demektedir. Hemen 
ardındaki, arkadan gelen maddede, «Milletvekilliğine 
seçilemeyecek olanlar» başlığı altında istisnası gel
miştir. Sayın Tosyalı'nın belirttiği gibi, «Aşağıdaki 
istisnalar dışında» şeklinde maddede bir ayrılık olr 
saydı, yine belki bunun içinde mütalaa edilebilirdi j 
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ancak, kesin kural olarak, «30 yaşını doldurabilen 
her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir» dendiği
nin ardından istisnaların gelmesi, yasa sistematiğine 
uymamaktadır. 

Anayasamız bu bölümü şöylece düzenlemektedir; 
Başlık olarak, «Milletvekili seçilme yeterliliği» başlı 
ğını almış 76 inci maddesinde ve şöyle gelmiştir; 
«Otuz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçile
bilir.» Aynı maddenin hemen 2 nci fıkrasında istis
nalarını getirmiştir; seçilemeyecek olanların. 

Önerge vermemizdeki ana amacımız, ilk önce 
«iki maddenin birlikte mi görüşülmesi, düzenlenmesi 
gerekir, yoksa ayn ayrı düzenleme biçiminde mi 
kalması gerekir» tartışmanıza ve yüksek takdirinize 
açabilmekti. Sayın Başkanımızın da belirttiği gibi, 
aynı maddede 2 nci önergem de bu amaçla verilmiş
ti ayrı ayrı görüşülürse, o maddede düşünülebilsin 
diye. Ancak. Sayın Başkanımızın dediği gibi, madde 
şayet birlikte olduğu yüksek takdirlerinizden geçer
se, nasıl düzenleneceğini de verebilmek için ayrıntı 
getirmiştim. 

Sayın Başkanım, önce ilkeyi mi oylasak, ayrı ve
ya beraberi, yoksa önergede belirttiğim gibi tümünü 
mü oyla'tırsınız?.. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, siz konuşmanızı lüt
fen sürdürünüz efendim. Tabiî gereği yapılacaktır, 
evvela aykırıdan başlayacağız efendim. 

Devam ediniz efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Vakit tasarrufu olarak dü

şünmüştüm efendim. 
Şimdi, yeni düzenlenmesi gerektiğini, madde içeri

sinde nasıl düzenlenmesi gerektiğini önerdiğimde 
ayrıntıları şu şekilde açıklayabilirim: Şimdi, 7 nci 
maddede, «Otuz yaşını dolduran her Türk vatanda
şı milletvekili seçilebilir.» denmektedir. Yer yer, bu 
gibi bir hüküm gelmiştir. Bazen bu, tartışma ko
nusu olabilmektedir; acaba seçim günü mü, müra
caat günü mü, daha sonrası günler için mi?.. Şöyle: 
Geçenlerde Kurucu Meclisimizden çıkan milletvekili 
yazım ve sayımını düzenleyen Yasada belirtildiği gibi, 
«Yeniden seçmen olarak yazılabilmek için seçmen 
kütüklerinin kesinleştiği tarihte 21 yaşını doldurmak» 
gibi bir hüküm gelmiştir. Bazen bu, tartışma ko
nusu olmaktadır. Komisyonumuz, 30 yaşını doldur
manın hangi tarihte anlaşıldığını belirtir, tutanaklara 
geçerse, bu da yeterli olabilecektir. Bunun değişikliği 
için çok İsrarlı değilim; ancak bunu da tartışma ko
nusu yapmak istedim. 

Diğer getirdiğim değişiklikler şuhlardı: Madde
leri aynen aldım; ancak aynı sistematik içinde bir 
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maddede tartışıldığı zaman, nispetten menfiye geçil
memesi gerekir. 7 nci madde, «milletvekili seçilebilir» 
dediği için, 7 nci maddeye bağladığım 8 inci madde 
içerisinde, «ilkokul mezunu olmayanlar değil, en az 
ilkokul mezunu bulunmak» gi'bi, müspetten müspete 
geçişi sağlamak için değişiklik yaptım. Başka bir 
değişiklik yoktur; ancak değişiklik, 8 inci maddenin 
yedinci bendindeki önerilerim arasında vardır. O da 
şöyledir: Yüksek malumlarınız olduğu gibi, daha 
önce kaçakçılık suçunu belirlerken Yüce Kurulumuz
da, istihlak kaçakçılığını, yani kullanma kaçakçılığını 
bunun dışına çıkartmıştık. Maddemizde bu, yine ka
çakçılık olarak alınmıştır. Ben önergemde «istihlak 
kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları» gibi bir 
değişiklik getirdim. Malumlarınız olduğu üzere, sırf 
para cezasında kalabilen kullanma kaçakçılığı suç
ları da bulunmaktadır. Bu ayrıntıyı yine Genel Ku
rul görüşümüze uygun olarak getirmiştim; çünkü, 
yasalaşan Siyasî Partiler Kanununun üye olabilme, 
üyelik maddesini belirli yen 11 inci maddesinde, üye 
olamamanın istisnalarını gösterirken, aynı konuda 
istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları 
olarak Siyasî Partiler Kanunumuzda düzenlenmiştir. 
Buna paralel olarak, bizim Kanunumuzda da, «istih
lak kaçakçılığı dışında kalan» değişikliğini getirmeyi 
önerdim. 

Yine, Siyasî Partiler Kanununda üye olamaya
cakları belirtirken ayrı ayrı saymış, Türk Ceza Ya
sasının 312 nci maddesini, 536 ve 537 nci maddele
rini de üye olmayı engelleyen istisnalar arasında say
mıştır. Şöyle bir çelişki oluyor: Bizim Seçim Kanu
numuzda aday olabilmek için bu istisnalar yok. Aday 
olmaya engel değil bu maddelere aykırı bir davra
nışta bulunmak; ancak üye olmaya engel. Bu çeliş
kiyi giderebilmek için bu değişikliği getirmiştim. Ko
misyonumuz bu konudaki görüşlerini açıklarsa, yine 
memnun olabilirim. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, önerge üzerindeki 
görüşme süreniz bitmiştir efendim; lütfen bağlayınız. 

ÖZER GÜRBÜZ — Komisyonumuzun, Anaya
sadan kaynaklanarak, Anayasa dışında başkaca bir 
istisna getirmemeyi amaçladığı anlaşılmaktadır. An
cak, üye olmak için Anayasada herhangi bir cezaî 
istisna olmadığı halde, Siyasî Partiler Kanunu bu 
istisnaları da getirmiştir. 

'Seçim Kanunumuzda da üye olma dışında; üye 
olmak daha güç, aday olmrfk daha kolay çelişkisini 
önleyebilmek, en azından bu konuda düşüncelerimi 
yüksek takdirlerinize sunabilmek için değişiklik öner

gemi getirmiştim, takdirlerinize saygılarımla suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Tosyalı, aynı mealde bir önergeniz var. Ger

çi tabiî içeriği ayrı ama birleştirilmesi bakımından 
söylüyorum. 

LÜTFULLAH TOSYALI — önergem açıktır. 
Birleştirilmesini ve «İlkeler» bölümüne alınmasını 

, teklif etmiştim. Başka bir şey yok, 
BAŞKAN — «Başka bir şey yok» diyorsunuz. 

Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Gürbüz ve Sayın Tosyalı'nın 

iki maddenin birleştirilmesi üzerindeki önergelerinin 
lehinde veya aleyhinde söz isteyen var mı?.. 

REMZİ BANAZ — Aleyhte söz istiyorum. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aydar, siz de mi aleyhte söz 
istiyorsunuz? 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, ben bir 
usul bakımının tespiti açısından ifade edeceğim. 

Daha evvel de parmak kaldırdım, her halde söz 
hakkı bakımından lehte konuşmak sırası bana gel
miş olacak. Şimdi, burada birleştirme var, bir de bir
leştirilen metinlere ilaveler var. Sayın Gürbüz'ün 
önergesi bunu içeriyor. Bu önergeler üzerinde ben 
Komisyon metninin ikinci fıkrası üzerinde konuşmak, 
görüşümü arz etmek istemiştim. Şu anda arz edebi-
lirsem, o zaman görüşmek istemiyorum. Bu, bir usul 
meselesidir. 

BAŞKAN — Sayın aydar, şimdi, Komisyon met
ninin iki fıkrası üzerinde artık görüşme yapmamız 
mümkün değil; çünkü önergelere geçtik. 

MEHMET AYDAR — O zaman şimdi istirham 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Hayır, «lehine aleyhine» derken, 
«lehine» diyorsanız önergenin birleştirilmesi lehine 
size söz vereceğim. Ama bunun dışında, Komisyon 
metni üzerinde artık bir görüşme yapmanız mümkün 
değil. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, çok in
ce bir noktayı ifade etmek istiyorum. Demin ben 
herhalde anlatamadım. 7 nci madde ile 8 inci madde 
birleştirilirken, önergelerin muhtevalarının bir tanesi 
değişmiyor, diğeri değişiyor. Bu itibarla muhtevası 
değişen önergenin lehinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, evvela birleştirme kararı 
verilirse, ondan sonra 8 inci madde için de, o zaman 
elbette; yani birleştirildikten sonra 8 inci maddeye 
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de görüşme biçimi getirilecektir, o zaman olacaktır 
talbiî. 

MEHMET AYDAR — Oldu, ben o zaman gö
rüşürüm. 

'M. FEVZİ UYGUNER — Aleyhinde söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, Aleyhinde söz isti
yorsunuz. 

Lehinde söz isteyen sayın üye var mı? 
NECİP BİLGE — Lehinde. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, lehinde söz istiyorsu
nuz. 

Buyurun Sayın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz Tasarının 7 nci ve 8 inci 
maddeleri, önerge ile birleştirilmek isteniyor. Evve
la bu husustaki fikrimi açıklamak isterim. 

Bu husus, mevzuatımızın düzenlenmesinde belli 
bir düzene kavuşmuş değildir. Yani, bazı kanunla
rımızda asıl fikri ifade eden fıkra düzenlenir, altına 
istisnaları getirilir. Bazı kanunlarımızdan da bunun 
aksine, bir fikri ifade eden madde olarak düzenle
nir ve 2 nci, 3 üncü, hatta 4 üncü maddede de bunun 
istisnaları getirilebilir. Misal olarak; mesela Dernek
ler Kanununu alalım. Dernekler Kanununda der ki, 
«iki veya daha fazla kimse bir araya gelmekle der
nek kurarlar.» Burada esas fikir nedir? İkiden fazla 
kimsenin dernek kurmasıdır, faaliyete iştirak edeceği
dir. Altında da, «Kurulamayacak dernekler,» der ya
hut da «Derneklere üye olamayacaklar» der. Bunları, 
ayrı ayrı maddelerle de düzenleyebilir. Yani mutlaka, 
esas fikri ifade eden maddenin birinci fıkra olarak 
ve bunun istisnasını teşkil edenlerin de müteakip fık
ra olarak düzenlenmesi hakkında kesin bir kural yok
tur. 

Getirilen tasarının 7 nci ve 8 inci maddeleri baş-
lıbaşına ayrı fikirleri ifade etmektedir. Yani 7 nci 
maddede, 30 yaşını .dolduran her Türk vatandaşına 
seçilebilme hakkı tanındığı fikri yer almıştır, bu fi
kir ifade edilmektedir. 8 inci maddede de, seçilme 
hakkını haiz olmayanların durumları ifade edilmek
tedir. Onun için, ayrı fikri ifade ediyor, daha açıklık 
getiriyor, daha netlik getiriyor. Bu bakımdan ayrı dü
zenlemede ben şahsen fayda görmekteyim; kolay an
laşılması, iyi anlaşılması bakımından. 

Sayın Başkanım, 8 inci madde hakkındaki fikrimi 
de acaba ifade etmem mümkün müdür? 

BAŞKAN — Efendim, şu anda tabiî sadece bir
leştirme hususunu görüşüyoruz Sayın Uyguner. Bir
leştirmeye karşı bir görüş beyan edin, 8 inci madde 
için ayrıca zaten bir görüşme açacağım efendim. Ka
bul edilse de, edilmese de bu olacaktır. 

M. FEVZİ UYGUNER — Peki efendim. Teşek
kür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Benden önce konuşan Sayın Uyguner dediler ki; 

«Maddenin esas prensibiyle, onun istisnalarının aynı 
maddede düzenlenmesi hususunda bir kural yok. Ter
sine bir kural da yoktur; ayrı ayrı da düzenlenebilir 
veya birlikte de düzenlenebilir.» Bu doğrudur; an
cak mademki Anayasamız bu hususta aynı madde 
içerisinde bir düzenleme yapmıştır, o halde biz onu 
örnek alalım. Sadece 1982 Anayasasında değil, 1961 
Anayasasında da durum böyledir. 1961 Anayasası
nın 68 inci maddesi, aynı şekilde, seçilme ehliyeti, 
yeterliği olanlarla, onların istisnalarını aynı madde 
içerisinde düzenlemiştir. 1982 Anayasamız da bunu 
76 nci madde içerisinde düzenlemiş bulunmaktadır. 
Bu itibarla, bunun örnek alınması daha uygun olur. 

Pratik bakımdan da şu noktaya dokunmakta ya
rar vardır. Maddeler, bilhassa 7 nci madde, çok uzun 
bir madde değildir. Uzun bir madde olmadığı için, 
8 inci maddenin de ona eklenmesi fazla bir sakınca 
yaratmaz; hatta hiçbir sakınca yaratmaz. Kaldı ki; 
Anayasa Komisyonumuz, ileride de göreceğimiz üze
re, 23 üncü maddeyi, 89 veya 90 satırlık bir madde 
halinde getirmiştir. Burada, sadece iki veya üç fık
radan, hatta iki fıkradan oluşan bir madde olacak
tır. Fazla büyük bir madde değildir, anlamayı da 
zorlaştırmaz; bilakis, prensiple istisnanın aynı madde 
içerisinde bulunması daha doğru olur. 

Bu bakımdan, diğer kanunlarımızdan bir örnek 
getirmek icap edecek olursa, denebilir ki; faraza bi
zim Medenî Kanunumuzu ele aldığımız takdirde, üç 
fıkradan daha fazla fıkrayı içeren madde hemen he
men getirmemiştir; daha fazla fıkrayı içeren madde 
getirilmesi çok istisnadır. Fakat, bir fıkralık madde
ler de hemen hemen yoktur; iki üç fıkralık, iki üç fık
ralık maddeler getirilmiş bulunmaktadır. Burada da 
aynı şekilde, 7 nci ve 8 inci maddenin birleşmesi bu 
maddeyi iki fıkra haline getirecektir; birinci fıkra 
esas prensip, ikinci fıkra ise onun istisnası; ki istis
naların bent hainde 1, 2, 3, 4 diye sıralanması, on-
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ların fıkra haline gelmesini gerektirmez, sadece ikin
ci fıkranın ayrı ayrı bentleri durumuna gelecektir. 

Bu itibarla, iki maddenin bir arada yazılmasının 
daha uygun olacağı kanısındayım. Maddenin içeriği 
üzerinde ayrıca şimdilik durmaya lüzum görümüyo-
rum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Tabiî, maddenin lehinde ve aleyhinde uzun konu
şuldu. Konu, «30 yaş şartını; yani müspet şartı diğer 
şartlardan ayıralım mı, bir maddede mi yazalım?» 
konusudur. Bu kadar küçük bir meselede zannediyo
rum ki, Genel Kurul, Komisyonuna itimat buyura
caktır. 

Neden böyle yaptık?.. 306 sayılı Kanunda da böy
le idi. Neden yaptık?.. Çünkü, 306 sayılı Kanunun 
sistematiğini prensip olarak bozmadık. Şimdi, 1961 
Anayasasında da bir maddede düzenlenmiş olduğu 
halde, 306 sayılı Kanunda iki ayrı maddede düzen
lenmişti. Çünkü, Anayasanın düzenleme biçimi ve 
tekniği ayrıdır, bir organik kanunun fonksiyonu baş
kadır. Bu Kanunun, biraz da seçim kurulları, san
dık kurulları gibi daha alt kademede ve daha çok sa
yıdaki insan bakımından didaktik, öğretici, yol gös
terici fonksiyonu vardır. 

Komisyonumuz böyle yapmıştır; müspet ile men
fî şartı birbirinden ayırmıştır ve tutumunun, 1960'lar-
dan beri olan tutuma paralel olarak, isabetli olduğu
nu düşünmektedir; ama bu kadar büyük bir mesele 
olduğunu da sanmamaktadır. Görüşümüzde ısrar 
ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Gürbüz ve Sayın Tosyalı'nın, 

iki maddenin birleştirilmesine ilişkin önergelerine Ko
misyon katılmadığını beyan etmektedir. Önergelerin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergelerin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 

Sayın Gürbüz, açıklamanızı zaten yapmıştınız; bu 
diğer önergenizi doğrudan doğruya Komisyondan bir 
görüş almak suretiyle oya sunalım efendim. 

Sayın Komisyon; Sayın Gürbüz, seçim günü iti
bariyle 30 yaşını dolduran her Türk vatandaşı için 

bir önerge vermişti ve bu konuda açıklamada bulun
dular. Komisyon olarak sizin bu konudaki görüşünü
zü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, katılmıyoruz. 298 sa
yılı Kanunla, Heyetimizden geçmiş ve nihayet Ku
rucu Meclisten de geçerek 2812 numaralı Kanun olan 
5.4.1983 tarihli Seçmen Kütüklerinin Güncelleştiril
mesi Hakkındaki Kanunda, bizim hukukumuzda bu 
hususta belirlenen ilkeye sadık kaldık. 

Binaenaleyh, seçim günü o yaşa geleceğini söy
leyen kişileri seçmen kütüğüne yazmak mümkün ol
madığı gibi, o gün, seçim günü 30 yaşını dolduracak 
kişileri seçime sokma olanağı yoktur. Bizim huku
kumuzda, müracaat anında dosyasına bakarız, «şart
ları var mı?» deriz; yoksa böyle ileriye muzaf bir 
şartlan doldurma bizim hukukumuzda yoktur. Bi
naenaleyh, arkadaşımızın önergesine katılmıyoruz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Gürbüz?.. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, açıklama 

yapıldı ve tutanaklara geçti; önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz; 

önergeniz işlemden kaldırılmıştır. 
Sayın üyeler; 7 nci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
Milletvekilliğine seçilemeyecek olanlar 

MADDE 8. — Aşağıda yazılı olanlar milletvekili 
seçilemezler : 

1. İlkokul mezunu olmayanlar, 
2. Kısıtlılar, 
3. Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış 

olanlar, 
4. İzinsiz olarak yabancı devlet hizmetinde bu

lunanlar, 
5. Kamu hizmetinden yasaklılar, 
6. Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya da

ha fazla hapis yahut süresi ne olursa olsun ağır hapis 
cezasına hüküm giymiş olanlar, 

7. Affa uğramış olsalar bile, zimmet, ihtilas, ir
tikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sathecilik, inan
cı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı 
suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fe
sat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik 
veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri 
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tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş 
olanlar. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyeler?.. Sayın Devrimsel, Sayın Aydar, Sayın 
Pütürgeli, Sayın Gelendost... Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FÎKRl DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım, maddeyi iki noktadan eleştirmek ge
rektiği kanısındayım. 

Birincisi; Siyasî Partiler Kanununun «Partilere 
üye olma» ile ilgili 11 inci madesindeki yasaklarla, 
milletvekilliğine seçilemeyecek olanları tanımlayan 
8 inci maddedeki yasaklar, birbiriyle uyum sağlamı
yor. Bu uyum sağlamama işi, bizi pratikte bir çık
maz noktaya götürüyordu. Nitekim, bundan önceki 
Partiler Kanununda, partilere üye olmanın yaş tah
didi bulunmadığından, 18 yaşını bitiren herkes par
tilere üye olabildiği, hatta partiye genel başkan dahi 
olabildiği halde, oy veremiyordu ve de milletvekili 
seçilme hakkı yoktu. Şimdi, biz bu noksanlığı gider
dik; oy verme yaşıyla partiye üye olma yaşını 21 
olarak birleştirdik. Bu birleştirme olumlu oldu; tabiî 
rakam üzerinde söylemiyorum. 

Şimdi, Siyasî Partiler Kanununda partiye üye ola
mamak için, «Üç yıl ve daha fazla hapis cezasını ge
rektiren bir kişi partiye üye olamaz» deniyor. Yani, 
iki yıl hapis cezasıyla hükümlü olan bir kişi partiye 
üye olabilecek; tabiî ki, suçların niteliği değişik ol
mak kaydıyla, yasak suçlara girmemek kaydıyla. Fa
kat, milletvekili olamamak; bir yıl ve daha fazla ha
pis cezasını gerektiren kişi milletvekili olamayacak. 

Şimdi, iki yıl hapis olan bir kişi, hapis cezası bu
lunan bir kişi partiye üye olacak, partiye genel baş
kan olacak, partinin en yüksek organlarında görev 
alacak; ama milletvekilliğine adaylığını koyamaya
cak... Burada bir çelişki var. Bunun, mutlaka birleş
tirilmesi, aynı olması lazım; ben, bunun mantıken 
bir tutarsızlık olduğu kanısındayım. 

İkinci husus; Siyasî Partiler Kanun Tasarısı gö
rüşülürken de konuştuk; yine Sayın Komisyon o za
man da aynını getirmişlerdi. 11 inci maddedeki «Dev
let sırlarını açığa vurma» dan sonra, Komisyonun o 
zamanki getirdiği Tasarıda devam ediyor ve «ideo
lojik veya anarşik eylemlere katılma, bu gibi eylem
leri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş 
olmak» deniyordu. O zaman burada tartıştık : «İdeo
lojik veya anarşik eylemlere katılma ve tahrik suçun
dan hüküm giymek» deniyor. Ceza Kanunumuzda 
böyle bir bölüm yok ki, böyle bir fasıl yok ki, böyle 
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bir suç yok ki... Yani ideolojik eyleme katılma suçu 
yok, bunu teşvik suçu yok; ama bir suç ideolojik 
amaçlı olur, yapılır; örneğin bir gasp, bir adamı tu
tup, cebinden parasını alıp, eşyasını gasbetmek siyasî 
amaçlı olabilir, adî amaçli olabilir. Bunlar gasp suç
lusu olarak yargılanır. 

Savcılık ve İçişleri Bakanlığı Bilgi Toplama Mer
kezlerinden sabıkası çıkarken, «İdeolojik suçtan hü
kümlüdür» veya «Anarşik suçtur» diye Ceza Kanu
nunda böyle bir isim yok. Onun için bu, Ceza Ka
nunundaki deyimlere uygun bir deyim değil. Hatta 
onu o zaman tartıştık ve yerine 11 inci maddenin 
dördüncü fıkrasını koyduk. Çözüm olarak bu getiril
di, «Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci 
Babında yazılan suçlardan ve bu suçların işlenmesin
de alenî olarak tahrik ve teşvik suçları...» dedik. 

Onun için, bu son fıkra bir gerçeği ifade etmiyor 
veya buraya konmakla bundan bir sonuç alıcı nite
likte değil. Türk Ceza Kanununa uygun biçimde şe-
killendirilirse iyi olur. 

Takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

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

kadaşlarım; 
Sekizinci madde, hem Anayasamızdan kaynağını 

alan ve ayrıca da sistematik bakımından 306 sayılı 
Kanunun bir benzeri olarak düzenlenen bir madde. 

Burada, «seçilemezler» olarak ifade olunan ve yedi 
fıkra şeklinde düzenlenen şartlar içerisinde, benim 
üzerinde durmak istediğim üçüncü ve dördüncü, fık
rada yer alan hususlardır. 

«Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış 
olanlar» diyor. Bu, keza Anayasamızın 76 ncı mad
desinin ikinci fıkrasında da yer almaktadır. Ancak, 
geçmiş dönemlerde 306 sayılı Kanunda bu biraz daha 
değişik biçimde ifade ediliyordu, Anayasamız buna 
daha bir netlik getirmiştir; fakat ben zabıtlara geç
mesi açısından bir başka noktada Sayın Komisyonun 
bu konudaki görüşünü de açıklamasını, lütfetmesini 
istirham edeceğim. 

«Yükümlülük» kavramı burada çok önem kazan
maktadır. Bir kişi, eğer hastalık nedeniyle, sakatlık 
nedeniyle rapor almış ve bu yükümlülüğünü yerine ge
tirmemiş ise, getiremiyorsa, bu durumda ne olacak
tır?.. Bu, geçmiş dönemlerde sık başvurulan bir konu 
olarak karşımıza çıkmıştır ve net netice sağlanmamış
tır. Anayasamız da, buraya bir netlik getirmek üze
re «Yükümlülük» kavramını getirmiştir. Nitekim Sa-
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yın Komisyonumuz, gerekçede «Muaf olan yükümlü 
sayılmaz» diyor. Bu muafiyet, doktor raporuyla da 
olabilir; ama yine bu Kanunun tartışması sırasında 
Yüce Komisyonun görüşünün zabıtlara geçmesinde 
yarar ummaktayım. 

Bir başka nokta, dördüncü fıkrada yer alan hu
sustur. «İzinsiz olarak yabancı devlet hizmetinde bu
lunanlar.» diye düzenlenmiştir. Bu, Anayasamızın 76 
ncı maddesinde yer almayan bir hükümdür, 306 sayılı 
Kanundan müdevver bir hüküm olarak ele alınmış
tır; yalnız 306 sayılı Kanunda resmî hizmetten söz 
edilmektedir. 

Ben yine, Sayın Komisyonumuzdan (Ki gerekçe
sinde buna pek yer verilmemiştir) bir netlik getiril
mesi bakımından ifade etmek istiyorum. Daha geniş 
düşünüldüğü zaman aslında çok önemli bir husustur; 
ancak bugün yurt dışında yaşayan milyonun üzerin
de vatandaşımız vardır, resmî pasaportla gidenler var
dır, başka sebeplerle gidenler vardır; kendilerine Dev
letin pasaportu verildiği zaman, oradaki o devletin 
özel veya resmî teşekküllerinde görev almış olması 
hizmet sayılır mı, o devletin hizmetinde sayılır mı sa
yılmaz mı?.. Bu husus açıklık ister. Bu bakımdan bu
raya da bir ışık tutarsa Sayın Komisyonumuz, her
halde isabetli olacaktır. 

Arz eder saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Pütürgeli, buyurun efendim. 
ABDURRAH'MAN PÜTÜRGELİ — Sayın Baş

kan, değerli üye arkadaşlarım; 
Komisyonumuz, sekizinci madde olarak müşahhas 

verilere dayanacak şekilde yedi tane bent halinde mad
deyi tedvin etmiştir. 'Benim Komisyondan istirhamım 
şu olacaktır ki; buna bazı ilavelerin yapılması gerek
lidir. Örneğin, şöyle bir fıkranın ilave edilmesi; «Par
lamento çalışmalarına sağlık şartları elverişli olma
yanlar.» denmesi gerakir. 

(İkinci bir husus, «İdarî tahkikatının yapılması,» de
mek lazım. Ben bunları misallerle açıklayacağım. Bir 
zamanlar bu Büyük Millet Meclisinin içerisinde taban
cayla bir üyenin bir üyeye tecavüz ettiği ve onu ateş 
etmeksizin tabancayla yaraladığının basında iki-üç gün 
yankısı devam etti. Şimdi, benim kanımca bunu ya
pan bir arkadaş, bu şekilde bir hareket yapan kişi 
bir psikopattır; yani cemiyetin nizamını, intizamını 
tanımayan, esasta üstün zekâlı olup, burada müşahhas 
veriler ve mahkeme kararlarıyla tescil edilmemiş olan 
insanlardır ki, bunlar bu Meclisi her zaman tehlikede 
bırakabilirler; bir. 

İkincisi; şu Mecliste saralı bir arkadaş düşünelim. 
Bunlar Ceza Kanunlarına göre de zannedersem cezaî 
ehliyetleri yan olan insanlar olarak kabul ediliyor. Sa
rası geliyor ve yanında oturduğu bir arkadaşının 10-15 
saniye kadar boğazına sarılıyor ve o adamın ölümüne 
sebep oluyor. Bu da iyi birşey olmaz, bu gibi insanla
rın bir sağlık kurulundan rapor alması gerekir. 

İdarî tahkikatın yapılması : Adam kronik alkoliz-
madır; bunların bir kısmı gayet güzel, temiz giyinirler, 
güzel konuşurlar, muhitinde de efendi, centilmen, be
yefendi diye tanınırlar. Bu adamların da alkol parano
yasından olup, gelip burada ne yapacaklarını takdir
lerinize arz ederim. 

Başka bir önerim; 1876 Teşkilat-î Esasiye Kanu
nunda, tabiî ki 100 sene evvelki bir şey, «Muhitinde 
itibarlı kişi olmak» derdi. Şimdi efendim, «itibarlı 
kişi»nin bugünkü manası değişmiş. Düşünün, bir ka
sabada, bir mahallede bir esnaf var; ama mahkeme 
kararıyla dolandırıcılık, sahtecilik gibi şeylere duçar 
olmamış, kararla tespit edilmemiş; ama bu adam bu
nu senelerce yürütmüş, zalim bir insan, kötü bir in
san, sosyal insan değil, kötülükleri her gün. üst üste 
geliyor; bunların da idarî bir tahkikatla milletvekili 
adayı olamayacağına dair eğer bir belge alınacak 
olurlarsa, bunların aday olmamaları bir esasa bağ
lanmalı. 

Sayın Komisyonun bunları göz önüne almasını 
istirham eder, bütün üye arkadaşlarıma teşekkür ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Pütür
geli. 

Sayın Gelendost, buyurun efendim. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Ben, 8 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki bir 
eksikliğe işaret etmekle yetineceğim. Bu eksiklik de 
şu şekilde beliriyor : 

Önceki Anayasamızda; yani 1961 tarihli Anaya
samızda, «Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yap
mamış olanlar» yerine şu ibare yer almaktadır; 
«Yükümlü olmasına ve muaf bulunmamasına rağ
men, muvazzaf askerlik hizmetini yapmayanlar ve
ya yapmış sayılmayanlar.» Bu ibare yer almamıştır 
yeni Anayasamızda. Yeni Anayasamızdan aynen bu 
hüküm buraya aktarılmıştır; yani «Yükümlü olduğu 
askerlik hizmetini yapmayanlar» olarak aynen Ana
yasadan buraya geçmiş, fakat eksik kalmıştır. So
nuç olarak da şu neticeler doğacaktır : 
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Sağlık durumu müsait olmayan; mesela askerlik 
yapmış sayılmayan, gözlerinden rahatsız olması do
layısıyla askerlik yapmış sayılmayan bir kişi Mecli
se giremeyecektir veya diğer sağlık nedenleriyle; me
sela bir kolu olmayan, (ki, Meclisimizde önceki dö
nemlerde bilindiği gibi, iki kolu olmayanlar dahi 
Meclise girmiştir, belki sakıncalı olabilir) bu ve bu
na benzer özürü olanlar; yani askerlik hizmetini 
yapmış sayılmayanlar Meclise giremeyecektir. Sayın 
Aydar arkadaşımız bu hususa bir nebze işaret ettiler. 

Ayrıca, Sayın Devrimsel de, «İdeolojik ve anar
şik eylem» terimlerine değindiler. Hakikaten, Türk 
Ceza Kanunumuzda «İdeolojik ve anarşik eylem ve
ya suç» diye bir tabir yoktur, bir fa,sıl yoktur. Türk 
Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babında 
yazılı «Devletin şahsiyetine karşı suçlar» vardır. Bina
enaleyh, «İdeolojik ve anarşik eylem» tabirlerinin 
buradan çıkarılarak, bu ibarelerin buraya geçirilmesi 
kanısındayım. Bu hususta bir önerge vermiştim, ga
liba geç kalmışım, onun için revaç bulmadı, kabul 
edilmedi. Takdir Komisyonun ve Yüce Heyetini
zindir. 

'Saygılar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Bizim Komisyonumuzun düzenlediği 8 inci mad
de ile ilgili olarak, Anayasanın 76 ncı maddesini bü
tün arkadaşlarım biliyor. «30 yaşını dolduran her 
Türk milletvekili seçilebilir» dedikten sonra, ikinci 
fıkradan itibaren başlıyor «..İlkokul mezunu olma
yanlar v.s.» ve burada arkadaşlarımızın daha çok 
üzerinde durdukları konulara geliyor, «...taksirli suç
lar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile 
ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, 
ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte
cilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım sa
tımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vur
ma, ideolojik veya anarşik eylemlere ka'tılma ve bu 
gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından, biriyle 
hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile mil
letvekili seçilemezler.» diyor; Anayasanın 76 ncı mad
desi. 

306 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinden biz de 
geniş ölçüde yararlanmak suretiyle 8 inci maddeyi 
düzenlemiş bulunuyoruz; fakat Anayasanın 76 ncı 

maddesini göz önüne alarak bu 8 inci maddeyi yeni
den düzenlemiş bulunuyoruz. Orada da aşağı yukarı 
bu sıra takip edilmektedir ve yedinci bendinde; «zim
met, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi 
yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm 
giymiş olmak, yükümlü olanlar ve muaf olmamala
rına rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yapmayan
lar...» demekte ve bu şekilde devam etmektedir. 

Yeni yürürlüğe giren Siyasî Partiler Kanunu 11 
inci maddesinde «partilere üye olamayacakları» dü
zenlemiş ve burada (b) bendinde «kamu hizmetin
den yasaklılar» demek suretiyle bir, ikincisi; «zim
met,, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullarıma...» diye bu şekil
de saymaktadır. Şimdi, bizim düzenlememizde, yeni 
yürürlüğe giren Siyasî Partiler Kanununun 11 inci 
maddesiyle milletvekili seçilme ile ilgili yasakları bir
birinden ayırmak gerektiği lüzumunu duyuyoruz ve 
Kanunda, hem Anayasa, hem Siyasî Partiler Kanu
nu; Anayasanın siyasî partilere girme ile ilgili dü
zenlemesinde, milletvekili seçilme ile ilgili düzenle
mesinde Anayasa bu iki yasak arasında fark getir
miştir. Bu bakımdan, Siyasî Partiler Kanununun 11 
inci maddesiyle, Seçim Kanunu Tasarısının 8 inci 
maddesi arasında ister istemez, küçük de olsa bir 
fark vardır. Zira, bir siyasî partiye girme ile millet
vekili seçilme yeterliliğini birbirinden ayırmak gere
kir. Kaldı ki, milletvekili seçilmek için yaş bakımın
dan 30 yaşı yeterli gördüğü halde, bir partiye gir
mek için bu yaşı Anayasa aramamıştır, lüzum gör
memiştir. 

Biz bu düzenlemeyi getirirken, Anayasa ile sınırlı 
kalmak zorunda kaldık. Heri sürülen görüşler ele 
alındığı takdirde; mesela Anayasa «her türlü kaçak
çılık» deyimini kullanmıştır. Bu bakımdan, «her tür
lü kaçakçılık» tabiri bizim getirdiğimiz düzenlemeyi 
ifade, edecek şekildedir. «Muvazzaf askerlik hizme
tini yapmış» sayılmayı Anayasa ifade etmemiştir. 
Çünkü; askerlik hizmetini yapmış olma, askerlik 
hizmetini yapması gerekenler için bir yükümlülük
tür; yani yükümlülüğü olanlar için Anayasa bu 
hükmü koymuştur. Yapmış sayılmak için birtakım 
raporlar lazımdır. Hastalığını hastane teşhis eder, 
«Askerlik- yapmasına: gerek yoktur» der veya yaban
cı ülkede askerlik yapmıştır, geldiği zaman askerli
ğine- sayılır; bu gibi kimseler askerliğini yapmış sa
yılır ki, bunlar'yükümlü, değildir askerlik yapmakla. 
Bunun için, Anayasa sadece «yükümlü olduğu mu-
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vazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak» deyimini 
kullanmıştır. 

Ayrıca, ideolojik suçlar bakımından; Siyasî Par
tiler Kanununda «İdeolojik suçlar» yerine, «Devletin 
şahsiyetine karşı işlenen suçları» saymak suretiyle bir 
düzenleme getirmiştik. Anayasa, milletvekili seçilme 
yeterliliğini ortadan kaldıran sebepler arasında «ide
olojik suçlar» deyimini kullandığı için, biz burada 
aynı deyimi kullanmak durumunda kaldık, bununla 
sınırlıyız. Böyle bir kimsenin itirazı olduğu takdirde, 
Ceza Kanunlarında bu kategoriye giren hangi mad
denin karşılığı hangi ceza ile cezalandırılıyorsa, bunu 
yetkili mercilerin tespit etmesi yerinde olur. 

Ayrıca, «Başka devlet hizmetinde bulunmanın, 
neye göre tespit edilmesi gerektiği üzerinde duruldu. 
Gerçekten, başka bir devletin hizmetinde bulunan 
kimselerin milletvekili seçilememesi, mantıkî olarak 
şu sebebe dayanmaktadır: Türk resmî makamlarının 
müsaadesine bağlı olmadan başka bir devletin hiz
metinde bulunup da, bu hizmetten ayrılması kendi
sine ihtar edilen kimseler, ayrılmadığı takdirde, va
tandaşlıktan çıkarılma sebebidir bu. Kendilerine va
tandaşlıktan çıkarılacağı ihtar edilir; Türk Vatandaş
lığı Kanununa göre. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Emekli ise maaşı 
kesilir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL — Evet. 

Eğer, riayet etmezse, vatandaşlıktan çıkarılır bu 
gibi kimseler. Tabiî, böyle bir duruma neden olan 
bir kimse, elbette ki milletvekili seçilmemelidir ve bu 
hüküm, bu bakımdan makul ve haklıdır. 

Ayrıca; gali'ba Sayın Pütürgeli, «Muhitinde iti
barlı olma gi'bi bir şey acaba dahil edilebilir mi?» 
anlamında bir soru sormak istediler; «Bir kimsenin 
muhitinde itibarlı olması şartıyla milletvekili seçil
mesinin doğru olacağı şeklinde 1876 Anayasası ve 
Seçim Kanunundan mülhem olarak. Bu, sübjektif 
bir ölçüdür. Milletvekili seçilebilmek için birtakım 
belgeler seçim kurullarına ibraz edilmektedir; Ana
yasanın ve Seçim Kanununun şartlarına uygun olan 
kimsenin, her halükârda kendi muhitinde itibar edi
lir, milletvekili seçilme yeterliğine sahip, itimat edilir 
'bir kimse olduğunu ortaya koyacak yeterli deliller
dir. Başka delil aramak, biraz sübjektif ölçüler ara
mak gibi bir şey olur kanısındayız. 

Diğer taraftan, kısıtlı olma durumu, daha çok 
hekimlerimizi ilgilendiren bir konudur; fakat mah
keme kararı olmadan bir kimsenin milletvekili se-
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çilme yeterliğinden mahrum edilmesi, bilmiyorum 
ne dereceye kadar doğrudur. Mahkeme kararıyla, ak-
len normal hareket etme yeterliğini kaybetmiş olan 
kimseler kısıtlı kimselerdir. Bunların milletvekili se
çilme durumunu Anayasa zaten ortadan kaldırmış
tır. 

Bu bakımdan, getirdiğimiz düzenlemenin yerinde 
olduğu kanısındayız ve metnimizin oylanmasını rica 
ediyoruz, önergelere katılmıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Sayın, üyeler, soru sormak isteyen var mı?.. Sayın 

Devrimsel, Sayın Bilge. Başka?.. Yoktur. 
Buyurunuz Sayın Devrimsel. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, ben 
konuşmamda açıkladım; fakat sayın Komisyon Söz
cüsünün bu açıklamalarından sonra şu soruyu sor
mak lüzumunu hissediyorum: 

Anayasanın 76 ncı maddesinin sonunu başına ge
tirerek 8 inci madde halinde bu Kanuna koymuşlar. 
Şimdi Komisyon, Anayasadaki «...ideolojik veya 
anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik 
ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giyme...» tabi
rini aynen buraya almışlar. «Biz Anayasadan talbiri 
aldık» diyorlar; ama Komisyon Sözcüsü Sayın Ho
cam kusura bakmasınlar, Anayasa genel kuralları ko
yuyor, biz uygulama kanunu getiriyoruz. Anayasa
mızın aynı genel kuralını uygulama yasasına getirir
sek, tatbikatta içinden çıkılmaz ve uygulayıcıların 
son derece keyfî davranışlarına yol açmış ve imkân 
vermiş duruma düşeriz. Bu nedenle, aynı mesele 
Partiler Kanunu görüşülürken de vardı ve 11 inci 
maddenin son kısmında bunu tadadî bir şekilde 
«Ceza Kanununun 2 nci kitabının 1 inci Babı» deyip, 
altında diğer fıkralara geçip ayrı ayrı, «Şu şu şu suç
lar anarşik veya ideolojik amaçla işlenir» diye ta
dadî olarak belirttik. 

Şimdi, genel kuralı uygulama babında da; genel 
kuralı uygulama imkânı ve uygulama olanağı tanı
yacak biçime sokmadan buraya koymanın, acaba 
ileride keyfî tutuma yol açıp açmayacağını Sayın 
Komisyondan istirham ediyorum ve bu nedenle me
seleye Partiler Kanununda olduğu gibi, uygulama 
olanağı sağlanması acaba daha uygun olmaz mı? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Bilge, buyurunuz efendim. 
NECİP BİLGE — Efendim, 8 inci maddenin 

6 ncı ve 7 nci bentleri bazı suçlardan dolayı mah-
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kûm olma halinde, seçilme yeterliğinin mevcut ol
madığını, yani milletvekili seçilemeyeceğini ifade et
mektedir. 

6 ncı bentte, «Taksirli suçlar hariç, toplam bir 
yıl veya daha fazla hapis yahut süresi ne olursa ol
sun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,» de
mek suretiyle bu işi bitirmektedir. 

Binaenaleyh, bu gibi suçlardan mahkûm olmuş 
olanlar affedilmiş olurlarsa, milletvekili seçilebilecek
ler manası çıkar, 7 nci bentte. Çünkü, 7 nci bent, 
«Affa uğramış olsalar bile; şu şu şu suçlardan mah
kûm olanlar, milletvekili seçilemezler» diyor. Bu 
«Affa uğramış olsalar bile» tabiri 7 nci bentte geç
tiğine göre, 6 ncı bende şamil olmayacak demektir. 
Halbuki Anayasanın 76 ncı maddesi, bu suçların 
hepsini saydıktan sonra, en sonunda, «Affa uğramış 
olsalar bile» demek suretiyle, her iki suçu işlemek
ten dolayı mahkûmiyeti de bir araya getirmiş gibi 
gözükmektedir. 

Bu bakımdan, bu Seçim Kanunun 8 inci madde
sinin, 6 ncı ve 7 nci bentleri Anayasanın 76 ncı mad
desindeki bu hükme aykırı düşmüyor mu? Bu nasıl 
izah edilecektir? 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
'Sayın Dal, Buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Devrimsel'in, «Anayasanın 76 ncı madde
sindeki ideolojik suçlar dolayısıyla Siyasî Partiler 
Kanununda getirilen düzenlemenin, bu deyimi kul
lanmadan ceza kanunlarındaki yerini bulmak sure
tiyle düzenlenmesi, buna rağmen, Seçim Kanunda 
neden bu yola gidilmediği, uygulamada birtakım sa
kıncalı sonuçlar ortaya çıkarabileceği» şeklindeki 
itirazını, şu şekilde düşünerek yerinde bulmadık : 

Bir defa, bir kimsenin siyasî bir partiye girmesi, 
büyük bir olay meydana getirmez, büyük bir sonuç 
doğurmaz. Nihayet incelenir, «Arkadaş, sen siyasî 
partiye giremezsin» denir ve çıkarılır; ama bir kim
senin milletvekili seçilme yeterliğine sahip olmadığı 
halde seçilmesi, büyük sonuç doğurabilir. 

Burada biz, Anayasa ile sıkı sıkıya bağlıyız; bu
rada fazla bir takdir hakkımız yoktur. Halbuki, si
yasî partiye girme ile ilgili hükümleri düzenlerken 
bir dereceye kadar daha serbest davranabiliyoruz, 
onu Ceza Kanunundaki yerine enine boyuna gönde-
re'biliyoruz. Burada Anayasanın hükmüyle sıkı sıkı
ya bağlı kalmak suretiyle, «İdeolojik» kelimesini 
kullanmayı daha uygun bulduk. 

Sayın Bilge'nin belirttiği hususa gelince; «Affa 
uğramış olsalar bile, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık ve sair» diyerek biz, burada saydığımız suç
lardan; yani «Affa uğramış olsalar bile» demek su
retiyle başlamış olduğumuz metinde, suçlara ne bir 
başka ilave yapmışızdır, ne bir başka çıkarma yap
mışızdır. Aslında, değişen bir durum yoktur, sadece 
belki ifadeyi değiştirmişiz gibi bir durum var ve dü
zenlememizin yerinde olduğu düşüncesindeyiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, bir şey mi buyur* 

dunuz efendim? 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, buradaki 

ifade itibariyle şunu düşünüyorum; eğer müsaade 
ederseniz söyleyeyim. 

BAŞKAN — Estağfurullah, buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Bilge'nin, 6 numara 

ile 7 numaralı fıkralar arasında tezat olduğu, gibi 
bir sözü vardı. Aslında 6 numarada taksirli suçları 
af olursa onların seçilme hakkı doğuyor demektir; 
halbuki 7 nci fıkrada doğmuyor. Dava bu. 

BAŞKAN — Efendim, «Taksirli suçlar hariç» di
yerek, diğerleri için doğmuyor değil, Sayın Bilge'nin 
arzı zannederim, «Diğerleri için de doğuyor mu, doğ
muyor mu?» diyorlar. Fakat Anayasanın 76 ncı mad
desinde, dikkat buyurulacak olursa, orası noktalı vir
gülle bitmiştir. Bu nedenle gayet açıktır efendim. 

Sayın üyeler, sekizinci maddeyle ilgili önergeler 
var, okutuyorum. 

NECİP BİLGE — Tutanağa geçmiş olması açık
lık kazandırmış oldu. 

BAŞKAN — Tabiî Sayın Bilge, tabiî efendim; 
açıklık kazandırdınız, sağolun. 

Önergeleri okutuyorum efendim. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Milletvekili Seçimi Kanunu
nun sekizinci maddesinin yedinci bendinin aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesi arz ve teklif olunur. 

Ve sekiz ve dokuzuncu bentlerin metne eklenme
si... 

Özer GÜRBÜZ 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sekiz ve do

kuzuncu bentlerle ilgili bölümü geri alıyorum, yalnız 
yedinci bentteki değişikliği takdire sunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, o zaman yalnız yedinci bendi 
okutalım, oldu efendim. 

«7. Affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüzkızartıcı 
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suçlarla, istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık 
suçlan, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştır
ma, Devlet sırlarını açığa vurma ve Türk Ceza Ka
nununun ikinci kitabının birinci babında yazılı suç
lardan biriyle hüküm giymiş olanlar.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
386 sıra sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu Tasa

rısının sekizinci maddesindeki; 
4. İzinsiz olarak yabancı devlet hizmetinde bu

lunanlar bendinin metinden çıkarılmasını Yüce Mec
lisin takdirine saygıyla arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, bir açıklamanız ola
cak mı efendim?.. Buyurunuz efendim. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Anayasa Komisyonumuzun Değerli Başkanvekili-
nin açıklamasından sonra, kaçakçılık bölümündeki 
önergemin, kaçakçılık bölümündeki istihlak kaçakçı
lığı dışında kalan önerimi de geri alıyorum. 

Anayasamız «kaçakçılık» deyimi olarak kullandığı 
için, o açıklamayı yeterli buluyorum, bunu geri alı
yorum. 

Ancak, değerli arkadaşım Devrimsel ve diğer ar
kadaşlarımın da belirttikleri gibi, yedinci bentte be
lirtilen ideolojik ve anarşik eylemlere katılma ve bu 
gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları diye bir suç 
Ceza Kanunumuzda halen yok. 

Adlî sicilden sorulsa, denilse ki, bu suçtan sabı
kalı olan Sayın Başkanımız da çok iyi bilirler, eski 
Genel Müdürleridir, denilse ki, bu suçtan anarşik 
ve ideolojik eylemden sabıkası olup olmadığı diye so
rulsa, böyle bir sabıka çıkamaz. 

Bu neye kalacak?.. Yoruma kalacak. Bir vatan
daşımız adaylığını koyacak. Adaylığını koyarken 
karşısına şöyle bir tez çıkacak. Sen filan suça karış
mışsın. Bu suç ideolojik ve anarşik eylemdir denile
cek. Bu yoruma kalacak, takdire kalacak; yer yer 
keyfiliğe kalabilir. 

Anayasamız bunun genel amacını vermiştir, espri
sini vermiştir. Hangi suçları istememiştir?., ideolojik 
ve anarşik eylemlere katılma suçlarını özellikle iste
memiştir. Bu, esprisidir, ruhudur. Buna açıklık getir
mek yasamızın görevidir. Yasa yapıcı, kanun vazu 
olarak buna açıklık getirmemiz gerekir. 

Nasıl ki, tüzükler yasaya açıklık getirir, yasaların 
da Anayasadaki anakavramlara açıklık getirmesi ge
rekir. Bu bakımdan, yeni yasalaşan Siyasî Partiler Ka
nununun aynı bölümü içeren üye olamamak istisna

sını getiren bölümünde olduğu gibi, aynen şöyle der 
orada da «Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının bi
rinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlen
mesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkûm 
olmamak...» Buna esas kalarak, aynı deyimi bente 
getirmek istedim. 

Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci fas
lı, yüksek malumlarınız olduğu gibi, Devletin şahsi
yetine karşı olan cürümlerin bütününü içermektedir. 
Buna bir çerçeve getirmek istedim, yüksek takdirleri
nize saygılarımla sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Gürbüz'ün önergesinin lehinde ya da aley

hinde söz isteyen sayın üye?.. 
Lehinde, Sayın Uyguner, buyurunuz efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Gürbüz'ün önergesinin son fıkrasına ben 
de katılıyorum. Çünkü, Anayasamızla «İdeolojik 
suçları işleyenler veya bu suçlara katılanlar» tabiri 
yer almıştır. Ancak, Anayasa temel bir kanun olduğu 
için bu hususta ancak direktif vermiştir; işin espiri-
sini tayin etmiştir. 

Şimdi biz bir uygulama kanunu yapıyoruz. Uy
gulama kanununda bu suçların neler olduğunu açık
lamak durumundayız. Bu suçların neler olduğunu 
açıklamazsak, o zaman ibraz edilen bir ilam, mesela 
adaylardan birisinin adaylığına, hatta hatta seçilmiş 
olan bir milletvekilinin seçim tutanağına itiraz ola
caktır ileride. Seçim kazanmıştır, parlamentoya gir
mek hakkını kazanmıştır, fakat kendisinin muarızı 
veya karşı partiden birisi itirazda bulunuyor, diyor ki, 
«Bu falan tarihte şu suçtan mahkûm olmuştur, bu 
ideolojik suçtur» O takdirde Yüksek Seçim Kurulu 
bu itirazı inceleyecek; ideolojik suç mudur değil mi
dir? Sayın Gürbüz'ün belirttikleri gibi bu tamamen 
yoruma tabi olacaktır. İdeolojik addedilebilir veya 
addedilmeyebilir, bunun tartışması olacaktır ve tuta
nak iptal edilirse kazanılmış bir seçim kaybedilmiş 
olacaktır. Yerine yeni seçim yapılması gibi bir prob
lem çıkacaktır. Onun için çok dikkat ve hassasiyetle 
bu konunun üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. 

Bunun için de getirilen hüküm yeterlidir. Türk 
Ceza Kanununun hangi hükümlerinin, Anayasanın 
ideolojik suç esprisi içerisine girdiği önergede açıkça 
belirtilmiştir. Bu sebeple önerge yerindedir. Şahsen 
ben olumlu oy kullanacağım. Takdirlerinize arz eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
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Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Anayasanın 76 ncı maaddesinde ideolojik suç diye 
bir kavram getirilmiştir. Daha önce Ceza Kanunları
mızda bu şekilde bir tanımlama, bu şekilde bir suç 
mevcut değildi veya mevcut idi de ismi bu değildi; 
ama Anayasa yeni bir isim koymuştur buraya. Bu, 
Anayasanın kabulünden önceki yaşanan hayatın 
Anayasaya yansımasıdır ve yeni bir isimle bir ideolo
jik suç eğer Ceza Kanunlarında böyle bir durum mev
cut olmadığı için güçlük çıkacak, uygulamada zorluk 
çıkacak deniliyorsa, Anayasayı değiştirmemiz söz ko
nusu değildir, Ceza Kanununu değiştiririz. Ceza 
Kanununda ideolojik suç neyse, bundan sonra onun 
tanımı yapılmalıdır. 

Bu bakımdan, getirdiğimiz düzenleme yerindedir. 
diyoruz ve önergeye katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Anayasanın değiştirilmesi de tabiî mümkündür 

efendim. Anayasamızın 175 inci maddesinde, eğer 
yeterli oy ve imza toplanırsa her zaman getirilmesi 
mümkün; bugün için mümkün değildir diyoruz tabiî. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 
KEMAL DAL — Gayet tabiî Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Gürbüz'ün önergesine Komisyon «Katılma

dığını» beyan etmektedir, önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Yolga bir açılmanız olacak mı efendim?.. 
Buyurun efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlar; 

8 inci maddenin metinden çıkarılmasını istediğim 
4 üncü bendi eskiden beri mevzuatımızda yer almış 
olan bir hükümdür ve ilk bakışta yahut normal za
manlarda, şimdiye kadar cari olan şartlar içinde ga
yet tabiî olan bir hükümdür, dolayısıyla metinden 
çıkarılmasını önerişim belki yadırganacaktır; fakat 
ciddî gerekçelerim olduğunu maruzatım gösterecek
tir diye ümit ediyorurri. 

Gerçi Sayın Komisyon Sözcüsü bir bakıma önce
den cevabı vermiş oldu, fakat umarım vereceğim iza
hat muvacehesinde o cevap değiştirilebilecektir. 
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i Sayın Başkanım; 
Eski, klasik Vatandaşlık Kanunumuz, 1312 sayılı 

Kanunumuz bir defa 1964 yılında 403 sayılı Kanun
la bir defa değişikliğe uğradı, fakat konumuz ba
kımından asıl önemli değişiklik Millî Güvenlik Kon
seyince çıkarılan 13 Şubat 1981 tarih ve 2383 sayılı 
Kanunla yapılan ve çifte tabiiyet esasını kabul eden 
değişikliktir. Bundan böyle dışarıda yaşayan Türk 
vatandaşları kendi vatandaşlığımızı, pasaportumuzu 
muhafaza etmekle beraber, bulundukları memleket 

i tabiyetini kabul edebileceklerdir. 
Hatta Kanun daha ileri gidiyor ve vaktiyle Türk 

vatandaşlığını tamamiyle terk ederek yabancı uyruklu
ğa geçmiş insanların dahi arzu ederlerse Türk vatan
daşlığına dönmelerine imkân tanıyor. Bu gerçekten 
çok önemli kararı almaya Millî Güvenlik Konseyini 

I sevk eden sebepleri kısaca hatırlatayım, gerçi tahmin 
buyurulacaktır, fakat bir defa daha bendeniz zabıt
lara geçirtmiş olayım : 

Şöyle arz edeyim; benim gençliğimde yıllık nü
fus artış hızının % 3'ün üstünde olmasını büyük mut
lulukla karşılardık. Bugün nüfus planlamasına git
mekteyiz, Türkiye'nin nüfusu yeter ve artar duru
ma gelmiştir. Diğer taraftan yine vaktiyle Anadolu' 
da, şahsen bilirim bir köyle oturan insanın o köyün 
bağlı olduğu vilayeti görmeden hayatının sona erdi
ği haller pek çoktur. Şimdi Türk vatandaşı, Türk in
sanı büyük bir dinamizm içinde dünyanın her tara-

I fına gidiyor, orada yerleşiyor, çalışıyor, hayatını ka
zanıyor ve memlekete büyük faydalar sağlıyor. Bir 
defa bu hadise var. 

Sayın Başkanım ve değerli arkadaşlar; 
Diğer taraftan, başka memleketlerin vatandaşları 

da aynı şekilde dışarıya gidiyorlar, klasik olarak dışa 
I göçmeye alışık olan milletler vardır, Yunanlılar gibi, 

İtalyanlar gibi, İspanyollar gibi ve ayrıca ayrı bir 
olgu olan Ermeniler gibi. Bunlar gittikleri memleket
lerde kendi anavatanlarına büyük faydalar sağlayan 
lobiler oluşturuyorlar. İster çifte tabiyet durumu için-

I de olsun, yani eski vatandaşlıklarını, anavatanla bağ
larını muhafaza ederek olsun, isterse düpedüz gittik
leri memleket vatandaşlığına geçmiş olarak olsun. 

I Bu son zamanların sanıyorum üzerinde daha fazla 
I durulmasına gerek olmayan mühim bir hadisesi, mü-
I him bir müşahedesidir. 

Sayın Başkanım; 
I Buna mukabil bizim kendi vatandaşlarımız şimdi-
I ye kadarki mevzuat çerçevesi içinde, yani bu arz et
il tiğim 2383 sayılı Kanun çıkmadan önce başka tabi-
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yete geçemiyorlardı, aksi halde birtakım kanunî 
müeyyideler vardı, bir örneğini bu metinde gördü
ğümüz hükümler vardı. Orada işçi ise, yabancı işçi 
olarak kalıyordu dolayısıyla oturduğu memleketin 
her an dışarıya çıkarabileceği insan durumundaydı. 
Eğer bir serbest meslek sahibi ise o memleket vatan
daşlarının yapabileceği, kullanabileceği imkânlardan 
mahrum oluyorlardı. 

BAŞKAN — Sayın Yolga, süreniz doldu efen
dim lütfen bağlayınız. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Çok özür dilerim 
Sayın Başkanım, bendeniz bir yanlışlık yaptım, tü
mü üzerinde söz alıp 10 dakikalık hakkımı kullana
cak yerde, önergemi bekledim, fakat konu önemlidir 
müsamahanızı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, tabiî Genel Kurul 
kararına uyuyoruz. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım. 
Hülasa, Millî Güvenlik Konseyinin çıkardığı bu 

yeni Kanun, aldığı bu yeni karar son derece isabet
lidir, zamanımız şartlarının bir gereğidir, hatta geç 
kalmıştır, çünkü birçok diğer konular gibi bu da an
cak 12 Eylül sonrası döneminin kararlarını bekledi. 

Sayın Başkanım; 
Diğer taraftan Batı Avrupa memleketlerinde ye

ni bir gelişme var, yabancılara mahallî kamu hizmet
lerinde görev alma, seçilme imkânları tanınmaya 
başladı. 

Şimdi bu maruzatımla kestirmeden gitmeye ça
lışıyorum Sayın Başkanım, önergeme, yani 4 üncü 
bent arasındaki ilişkiye geliyorum : 

2383 sayılı Kanunun verdiği çifte tabiyet izni ta
biatıyla ilgili vatandaşların bulundukları memleket
lerde her türlü devlet hizmetlerini kabul edebilmele
rini de tazammun eder. Zaten Kanunun maksadı bu
dur, daha fazla üzerinde durmadan bu kadarla yeti
niyorum, Kanunun maksadı budur. 

Keza aynı Kanunun demin kısaca arz ettim hüküm
lerinden birisi, vatandaşlığımızdan tamamen çıkmış ol
sa bile bir eski (Türk'ün vatandaşlığa dönmesi imkâ
nını tanıyor, o insan bulunduğu memlekette Ameri
ka'da diyelim, Almanya'da diyelim Alman vatandaşı 
olarak, Amerikan vatandaşı olarak elbette ki, bir
takım resmî hizmetlerde bulunmuş olacaktır. Bina
enaleyh her iki durumda yabancı memleket hizme
tinde bulunmuş olmayı bir nevi suç saymak 2383 sa
yılı Kanunun ruh ve maksadına ters düşecektir. 

Gerekçeye bir noktayı daha ilave edeceğim; bu 
yeni Kanunun tatbikatı mevcut mevzuatımız bakımın

dan birtakım güçlüklere uğramaktadır ve dolayısıyla 
temenni edilen ölçüde maalesef sonuç verememekte
dir. Bu yüzden ilgili Devlet dairelerimiz (Ki, malu
matım vardır) bu güçlükleri bertaraf etmek için yo
ğun, ciddî bir çaba içindedirler, çalışmalar yapılmak
tadır. Şimdi biz buna bir de bu 4 üncü bentle yeni bir 
güçlük, giderilmesi gereken bir yeni engel ilave et
meyelim. 

Sayın Başkanım; 
Kaldı ki, genel olarak diğer memleketler açısın

dan, genel hukuk kavramları, sistemleri açısından böy
le bir hükmün illa burada yer alması şart değildir. 
Dolayısıyla Sayın Başkanım bu gerekçelerle önergeyi 
Yüce Meclisin tasvibine saygıyla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yolga'nın önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon daha evvel görüşünüzü açıkla

dınız ama efendim, bir daha tekrar eder misiniz lüt
fen? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
I KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

I Bundan önce yürürlükte olan 306 sayılı M ille t-
1 vekilleri Seçimi Kanununun 9 uncu maddesi de aynı 
I hükümleri ihtiva etmekteydi. Biz yeni düzenlemede 
I bundan mülhem olarak 8 inci maddeye aynı hükmü 
I almış bulunuyoruz. O zaman bu hükmün Kanuna gir-
I meşinin nedenini daha önce açıklamış idim. «Yabancı 
I devlet hizmetinde çalışanlar»dan maksat tabiî yabancı 
I devlet hizmetinde çalışmaktan dolayı Türkiye'nin men-
I faatlerine zarar veren kimseler kastedilmektedir ve 
I yabancı devlet hizmetinde çalıştığı halde kendisine bu 

hizmetten ayrılması Devletçe ihtar edilen kimseler bu 
çalışmada ısrar ederlerse kendileri Türk vatandaşlı-

I ğından çıkarılmaktadır. 403 sayılı Türk Vatandaşlığı 
I Kanununun hükümleri böyledir. 
I Sayın Yolga'nın 2383 sayılı Yasayla Türk vatan-
I daşlarına çifte tabiyat veren değişikliği, bu hükmün 
I çıkarılmasında gerekçe olarak gösterilmektedir. Bu 
J değişikliğin nedeni, bugün Türk vatandaşlarının yurt 
I dışında aşağı yukarı 1,5 - 2 milyona yakın bir nüfu-
I su vardır. Bu vatandaşlarımızın yurt dışında çalışma 
I bakımından daha kolaylık sağlaması için kendilerine 
I bu kolaylık getirilmiştir; ancak burada Kanunun ama-
I cı (Zabıtlara geçmesi için belirtiyoruz), bu hükmün 
I amacı, Türkiye'ye zararlı olmayan bir yabancı devlet 
I hizmeti değil, zararlı olan bir yabancı devlet hizmeti 
I görmesi ve kendisinden defalarca bu hizmeti terk et-
] mesi için Devletin ihtar etmesine rağmen burada ça-
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lışmakta ısrar etmesi, vatandaşlığı kayıp nedenlerin
den bindir. Zannediyorum Kanunun, daha önceki 
düzenlemenin amacı bu idi ve biz de bundan mülhem 
olarak buraya bu hükmü almış bulunuyoruz. Bu 
nedenle bu teklife Komisyon olarak katılamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Yolga'nın önergesine.. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, soru 
sorabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Yolga, önerge
ler üzerinde soru sormak mümkün değil efendim. 

Sayın Yolga'nın önergesine Komisyon katılmadığı
nı beyan etmektedir. Önergenin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; 
8 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
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 
11 inci fıkrası gereğince Yüksek Seçim Kurulunun 
tespit ve jlan 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 mil
letvekili sayısının iki katı aday göstermeleri şarttır. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Uğur. Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Uğur, buyurun efendim. 

HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Ben bu maddede milletvekili sayısının iki katı aday 

gösterme konusu üzerinde durmak istiyorum. 
İki katı aday gösterme şart koşulmuştur; «şarttır» 

diyor. Teorik olarak çok aday arasından seçme daha 
cazip görünürse de, geçmişteki uygulamalar ışığında 
tersine bir manzara görülmektedir. 

Birincisi; evvela aday bulma güçlüğü vardır. Mil
letvekili adayları tespit edilirken ön sıralarda yer al
mayanlar yahut da alamayanlar girmek istemiyor
lar. Ayrıca, seçilme o aday için önemli olmasa da 
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aday görünmek ve «Kazanamadı» dedirtmek aday
ların işine gelmemektedir. 

Diğer bir neden de, adaylık için gereken parayı 
veremeyenler vardır. Böyle bir kimse elbetteki başka
sının veya partinin vereceği parayı da kabul etmez. 
Parası olup teklif alan bazı kimselerden «Benim is
mimi kullanmayın ve böyle bir adayın parasını ben 
vereyim, başkasını bulun» diyenler dahi olmuştur. 
Seçim tecrübesi olan arkadaşlarımız bu konuda bir
çok örnekler daha gösterebilirler. 

Bu aday bulma güçlüğünden başka ikinci bir mah
zur : İki katı aday göstermenin ikinci bir mahzuru 
da oy dağıtması ve esasen zorlaştırılmış olan liste tan
ziminde pekçok oyu geçersiz duruma sokacağıdır. 

Üçüncü bir mahzur daha var : Aday bulunsa 
bile, örneğin 7 kişi yerine 14 kişi üzerinde seçim ve 
işaretleme zaman kaybını doğuracaktır. 

Bu hüküm getirilirken küçük partilerin aday bu
lamayacakları fikri hâkim olmuşsa 34 ilde teşkilat 
kuran partilerden hangisinin bulabileceği de belli ol
maz. O halde, hiçbir gerek olmadığı halde birçok 
usulsüz ve uygunsuz yollara başvurarak fazla aday 
gösterme yerine milletvekili sayısından az olmamak 
üzere her partinin seçeceği adaylarla yetinilmekte 
fayda ve hatta zorunluluk görürüm. 

Bunu maddenin görüşülmesi sırasında dikkatte 
tutulacağı ve Sayın Komisyonumuzun da benimseye
ceği ümidiyle arz ederim efendim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın Komisyon, bu maddeyle ilgili görüşünüzü 

açıklarmısınız efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; 

Yeni yürürlüğe giren Siyasî Partiler Kanunumu
zun 37 nci maddesini burada hatırlatmakta yarar var. 
Milletvekilliği için bunu okuyorum müsade ederse
niz ve buradan doğan mecburiyet dolayısıyla biz mil
letvekili sayısının iki katının aday olarak gösterilmesi 
hükmünü almış bulunuyoruz. 

Bu Kanunun 37 nci maddesi şöyle : «Milletve
killiği için yapılacak seçimlerde, siyasî partilerin bir 
seçim çevresindeki adaylarının listesi ve bunların lis
tedeki sırası, o seçim çevresinde o siyasî parti üye ka
yıt defterine göre düzenlenen parti seçmen listesin
de yer alan bütün üyelerin ilçe seçim kurullarının 
yönetiminde serbestçe oy kullanacakları bir önseçim 
ile o seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı-
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tun iki katı olarak, aday adaylığını koymuş olanlar 
arasından tespit edilir.» 

Hatırlayacaksınız Kurucu Meclis Hakkında Kanu
nun 2 nci maddesi Seçim Kanununun, Siyasî Parti
ler Kanununun ve Anayasaya göre, onun hükümle
rine göre çıkarılacağını amirdir. Buna dayanarak 
milletvekili sayısının iki katı aday göstermeyi bura
da biz getirmiş bulunuyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Sayın üyeler; 
9 uncu madde üzerinde önerge bulunmadığından 

Komisyondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

KEMAL DAL — Sayın Başkanım; bize gelen öner
gelerden incelediğimiz önergeler buraya kadar. Bun
dan sonra 10 uncu madde ve devamı maddelerle il
gili önergeleri maalesef 'Komisyonumuz inceleyemedi. 
Onun için Komisyon adına görüşmelerin burada ke
silmesini rica ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, 10 uncu maddede zaten 

önerge olarak sadece bir redaksiyon önergesi vardır 
Sayın Gürbüz'ün, (ki, aslında o da bir tapaj hatası
dır) «En az» ı birleştirmiştir ve «yarısından» yerine 
«n» harfini çıkarmak suretiyle «En az yarısında mil
letvekili sayısının» biçimindedir. 

Bu nedenle müsaade ederseniz 10 uncu maddede 
önerge olmadığına göre görüşmekte de yarar vardır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan; zaten biz onu ka
bul etmişiz, önergeye uymuşuz ve düzeltmişiz. 

BAŞKAN — Tamam, bizim elimizde de var efen
dim. O yüzden müsaade ederseniz görüşelim. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
İller toplamının en az yarısında tam aday göster

meyen siyasî partilerin durumu 
MADDE 10. — Herhangi bir sebeple iller topla

mın enaz yarısında milletvekili sayısının iki katı aday 
göstermemiş olan veya bu illerin seçim çevrelerinin 
herhangi birinde seçilecek milletvekili sayısının iki 
katından eksik aday göstermiş bulunan siyasî parti
lerin genel merkezlerindeki yetkili organlarına, Yük
sek Seçim Kurulu tarafından, eksiklerin derhal ta
mamlanması lüzumu bildirilir. 

İlgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren iki gün 
içinde eksik kalan adaylıkları doldurur. Aksi takdir

de o siyasî parti bütün seçim çevrelerinde seçime ka
tılma hakkını kaybeder, 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon; bir açıklamanız var mı efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL —- Yok efendim, teşekkür ederiz. 

NAMIK KEMAL YOLGA _ Redaksiyon ko
nusu var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Yolga; buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan; 

ilk satırda, «... yarısında milletvekili sayısının iki ka
tı aday...» kaydı bir haşiv teşkil ediyor. Çünkü, cüm
lenin daha sonraki kısmında zaten söyleniyor. Kısa 
kesmeye çalışarak bilmem arz edebildim mi?... Çün
kü, yarısında ve herhangi birinde «iki katı aday gös
terilir» şartı arkasından geliyor. Yani, iki defa söy
lemek kanun ifadesi bakımından uygun değil. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Dal. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

KEMAL DAL — Sayın Başkan; buradaki ifademi
zin doğru olduğu kanısındayız. Yani, «iller toplamı
nın en az yarısı» ve «her ilde de milletvekili sayısının 
iki katı», o anlamda. Teklife katılamıyoruz. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Daha sonra söyle
niyor aynı kelimeler. 

BAŞKAN — Redaksiyonla ilgili bu hususa Ko
misyon katılmıyor efendim, 

Sayın Gürbüz; zaten önergeniz istikametinde dü
zeltme yapılmış. Çünkü, bize gelen metinde «enaz» 
kelimesi birleştirilmiştir ve «yarısından» kelimesinin 
sonundaki «n» harfi de çıkartılmıştır efendim. 

ÖZER GÜRBÜZ — Önergemi geri alıyorum. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 10 uncu maddeyi biraz evvel be

lirttiğim düzeltmeyle birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 
İller toplamının yarısından fazlasında aday gös

teren partilerin durumu 
'MADDE 11. — Siyasî partiler tarafından iller 

toplamının yarısından fazlasında milletvekili sayısının 
iki katı aday gösterilmiş olmakla beraber, yarıyı ge
çen seçim çevrelerinin bir veya bir kaçında eksik aday 
gösterilmesi halinde, Yüksek Seçim Kurulunca o par-
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tinin genel merkezindeki yetkili organlarına aday lis
telerinin tamamlanması lüzumu bildirilir. 

İlgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren iki gün 
içinde o çevrelerin listelerindeki eksikleri tamam
lar., Aksi takdirde, yukarıdaki madde hükmü saklı 
kalmak şartıyla, adayları eksik kalan seçim çevresin
de o siyasî parti, seçime katılma hakkını kaybeder. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın 'Komisyon; bir açıklamanız var mı efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL — Yok efendim, teşekkür ederiz. 

'BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde önerge ol
madığından maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler.. i Madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
İtiraz üzerine meydana gelen eksikler 
MADDE 12. — Siyasî partilerin aday listelerin

de, yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği 
takdirde, Yüksek Seçim Kurulunun tebliğinden iti
baren iki gün içinde bu eksikler tamamlanır. Aksi 
takdirde yukarıki maddeler hükümleri, bu hallerde 
de uygulanır, 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon; bir açıklamanız var mı? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

KEMAL DAL — Yok efendim, teşekkür ederiz. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; redaksiyonla 

ilgili bir husus var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge, 
NECİP »BİLGE — Bundan önceki maddenin son 

fıkrasının ikinci satırında, «yukarıdaki madde» den
diği halde, bu maddenin ikinci satırında, «yukarıki 

maddeler» deniyor. Birliği temin bakımından, «yuka
rıdaki maddeler» şeklinde olması uygun olacaktır ka
nısındayım. 

BAŞKAN — Çok haklısınız Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon; bu redaksiyon değişikliğine ka

tılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

KEMAL DAL — Katılıyoruz, 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Komisyon «yukarıki» kelimesini «yukarıdaki» bi

çiminde düzeltiyor efendim. 
12 nci madde üzerinde önerge olmadığından 

maddeyi bu düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 13 üncü madde üzerinde Sayın 
Genc'in son fıkranın madde metninden çıkartılması
na ilişkin bir önergesi var. Komisyon olarak bunları 
incelemediğinizi beyan ediyorsunuz herhalde efen
dime 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
KEMAL DAL — Sayın Başkan; biz bu önergeyi 
incelemedik, hemen peşin bir şey söyleyemeyeceğiz. 

KAMER GENÇ — İzah edeyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır, daha maddeyi okutmadım 

ki Sayın Genç; yani açıklamanıza gerek yok. 
KAMER GENÇ —- Komisyona hatırlatmak yö

nünden., 
BAŞKAN — «İncelemedik» diyorlar. İnceleye

cekler ve belki önergenize katılacaklar, belki katıl
mayacaklar, bunu bilmemiz mümkün değil. 

Sayın üyeler; bu nedenle Komisyona önergeleri 
inceleme imkânı verme bakımından, 2 Mayıs 1983 
Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 18.35 

..<,.-i>m<i 
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Danışma Meclisi 
GÜNDEMİ 
92 nci BİRLEŞİM 

29 Nisan 1983 Cuma 

Saat : 14.00 

1 BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA 
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısı ve 
yasa Komisyonu Raporu. (1/672) (S. Sayısı : 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1983) 




